
פלוני               ידי על דבר איזה לי שלח או לים מנה זרוק לחבירו באומר ערבות דין

תבא         והיא במקל והכישה פלוני ידי על לי שלח

                 " ( "  " ביד (    עבדו ביד בנו ביד או שלוחו ביד עבדו ביד בנו ביד לו ושלחה מחבירו הפרה את השואל ב ע ח צ דף מציעא בבא  משנה

או                        שלוחך ביד עבדך ביד בנך ביד או שלוחי ביד עבדי ביד בני ביד לי שלחה השואל לו אמר פטור ומתה שואל של  שלוחו

שלח                       השואל לו ואמר שלוחך ביד עבדך ביד בנך ביד או שלוחי ביד עבדי ביד בני ביד לך משלחה הריני המשאיל לו  שאמר

." שמחזירה      בשעה וכן חייב ומתה ושלחה

כנעני  "                     בעבד תימא אפילו אמר רב גופיה ליה קני דלא עברי בעבד שמואל אמר רבו כיד עבד יד חייב עבדו ביד שם  ובגמרא

בשלמא                     פטור עבדו ביד חייב שלוחו ביד בנו ביד לו ושלחה הפרה השואל מיתבי תבא והיא במקל הכישה ליה כאומר  נעשה

ליה                      באמר אימא אלא ליה כאמר נעשה תימא לא רב לך אמר קשיא לרב אלא כנעני בעבד ברייתא עברי בעבד מתניתין  לשמואל

בר                      רבה אמר נחמן רב אמר ותבא במקל הכישה ליה ואמר מי ביד ליה ואמר פרתך השאילני דאיתמר תבא והיא במקל  הכישה

הכישה                     ליה ואמר מי ביד ליה ואמר פרתך השאילני ליה מסייע נימא חייב ומתה משאיל מרשות שיצאת כיון רב אמר  אבוה

לפנים                     שואל של חצירו שהיתה כגון עסקינן במאי הכא אשי רב אמר חייב ומתה משאיל מרשות שיצאת כיון תבא והיא  במקל

." אזלא         להתם ודאי לה משלחה דכי משאיל של מחצירו

          ," לא"        "  לעולם כנעני דבעבד וסובר אדרב פליג דשמואל דסובר משמע הלכתא וכן וכתב שמואל של התירוץ את רק הביא ף  הרי

 (   " )    , "       , בשם       שמואל אמר ה ד התוספות כתבו וכך ף הרי בדעת יוסף הנימוקי כתב וכן תבא והיא במקל הכישה אמר אפילו  מתחייב

                "  " : דפליג" משמע וכן חייב ותבא במקל הכישה דאמר דרב כוותיה הלכתא ולית דרב עליה פליג דשמואל ח ר פירש ח  הר

   ('  '   '   ) "   ," וכתב         כשמואל פסק וב א הלכה ג פרק שאלה ם הרמב וגם בדוחק ליה ודחי לרב לסיעוי גמרא מדבעי כוותיה  והלכתא

    "  ( "   ) "   . שמואל          פליג מדלא לי ונראה כתב ב י סימן שם ש הרא אבל לרשותו שתכנס עד תבא והיא במקל הכישה באמר חייב  דאינו

והיא                  במקל הכישה באומר מלאוקמי עברי בעבד לאוקמא ליה ניחא ומתניתין כוותיה ליה סבירא ודאי דרב מילתיה  בעיקר

דהלכתא ...                     גב על אף דוחה הוא לדחות שיכול מה כל הגמרא דרך הוא כך דברייתא לסייעתא אשי רב שדחה ומה  תבא

      " :          " למימרא ...".  היא בעלמא דחייה אשי דרב והא אדרב שמואל פליג דלא נוטה ודעתו השיטות שתי הביא א והריטב  הכי

      " להו               סבירא הכין אבוה בר ורבה נ ר דהא בהדיא עליה פליג דלא מכיון מודה דינא בעקר אבל לרב סייעתא ליכא  דממתניתין

[  " ] ( עברי                  ( ל צ כנעני בעבד לאוקמה טפי ליה וניחא מתניתין לדחוקי בעי דלא אלא דינא בעקר פליג דלא ליה חזינן נמי  ושמואל

              "      " בתרא    דהוא אשי רב וכן בה פליג דשמואל להו דמשמע משום אבוה בר ורבה נ ר דברי שדוחין יש אבל ל ז רבינו דעת  וזה

." נכון     יותר נראה הראשון והפסק

"  "  , "    ,        ('  – '   "   " ם" ( והרמב ף הרי ח הר וכדעת כשמואל תבא והיא במקל הכישה מהני דלא פסק ז ה סעיפים מ ש סימן מ חו ע  בשו

   "    "    " ('  " ) "  .    "  , זה   על חולק ש שהרא כתב ובטור ם הרמב דעת הוא כן י ק ס ך ובש כלום הגיה לא א והרמ אדרב דפליג  הסוברים

 "     "       "    "    " ונמוקי    ן והר המגיד והרב והתוספות ח ר דעת הוא דכן עיקר וכן ע בסמ כתב וכן י בב פסק וכן ם הרמב כדעת סתם  והמחבר

                " וכן    בשמירתו השומר חייב הבעלים שנסתלקו דמיד ליה דסבירא לשטתו דאזל משום אלא כן פסק לא ש הרא דאף ונראה  יוסף

           "     " הוא       כן אם שימשוך עד חייב דאינו התם דפסק למאן אבל ז ש סימן ריש לעיל י ב שהביא השואל פרק מדבריו להדיא  משמע

      "      "    " המגיד        הרב מדברי להדיא מוכח וכן ש הרא דעת הביא ולעיל ומחבר ם כהרמב סתם דכאן א רמ הרב על קשה כן אם הכא  הדין

." "  "            '   " ע      וצ ש ע משיכה בעיא דבעלמא שכן כל פטור במקל הכישה דאמר דלמאן ב סעיף א רצ סימן לעיל שהבאתי יוסף  והנמוקי

   " "    ]     ," ...   " " לי[     שמור לחבירו האומר ם הרמב שכתב מה על משנה המגיד לשון דזה להדיא מוכח וכן ך הש שכתב מה מבין  איני

[ "  "   ]       "  "  " [" א         ע ט צ מציעא בבא אמרינן והא מתחייב ובמאי תאמר ואם ל ז א הרשב וכתב חנם שומר זה הרי לפני הנח לו ואמר  זה

תבא          ...          והיא במקל הכישה לו ובשאמר בבהמה נמי אי לי יראה בשומרים משיכה תקנו כך בלקוחות משיכה שתקנו  כדרך

 ,           ," "  " היינו    ...  משיכה בלא חייב אינו דשומר בקושיתם הראשונים שנקטו שמה הרי ל ז ד הראב השואל בפרק לקמן  וכדאמרינן

        ," באמר   "        דפוטר מאן שיטת מכח כן הוכיחו ולא בשומרים משיכה תקנו כך בלקוחות משיכה שתקנו כדרך הגמרא לשון  מכח

 ,"          "    , ואולי    משיכה בעיא דבעלמא שכן כל פטור במקל הכישה דאמר דלמאן מדבריהם מוכח ואיך תבא והיא במקל  הכישה

       ,         "   " בהכישה  דפוטר דלמאן שכן כל כן אם משיכה בעי בעלמא מקום ומכל חייב במקל דהכישה א הרשב דמדסובר ך הש  דכוונת

[. "  ,       ,      , ע    וצ כלל בזה זה תלויים אינם דדילמא מוכח זה אין לכאורה אבל משיכה בעי דבעלמא במקל



שליחות         מדין וערבות והתחייבות בקידושין לים מנה וזרוק ערבות

והירושלמי   הבבלי דברי

           [ ]      " ('  – ' מטי  (   דלא גב על אף לאו ערב ערב מדין מקודשת לך אני ואקדש לפלוני מנה תן רבא אמר ז ו דף סוף קידושין  גמרא

נמי                   ...   איתמר נפשה ומקניא משעבדא קא לידה הנאה מטי דלא גב על אף נמי איתתא האי נפשיה משתעביד קא לידיה  הנאה

  ...        .   " "   " לענין     וכן ערב מדין קידושין דילפינן דרבא שמעתא הנך ממונא לענין וכן י רש ופירש ממונא לענין וכן דרבא  משמיה

   " ( "  '  )   ." לי                התקדשי רבנן תנו ב ע ח דף שם עוד ערב מדין קנה בו לך מכורה ושדי לפלוני הכסף תן לו ואמר שדה לו מכר  ממונא

בככר                       לי התקדשי תיקו מהו שניהם של סלע ביבי רב בעי מקודשת שלה סלע היה ואם מקודשת אינה סלע גבי על תנם  במנה

." מקודשת         שלה כלב היה ואם מקודשת אינה לכלב תנהו

            " ( "  "   '   ' לעני (   תניהו מקודשת אינה לנהר או לים השליכה ואמרה זו בסלע לי התקדשי ב ע ה כ דף א הלכה ב פרק שם  ובירושלמי

בשם                       אבהו רב אמר מקודשת אינה אמר את והכא מקודשת אמר את הכא כלום ידה לתוך נכנס לא מקום מכל מקודשת זו  הרי

הוא                      אומר דתני אילא כרבי או זעירא כרבי או ואתיא פנחס רבי אמר לעני טובה עושה ותראה מקודשת היא רוצה יוחנן  רבי

ולא                       מעשרות משום ולא שביעית משום לא שכרו על חוששין אין בו שתה זה דינר הילך בו אכול זה דינר הילך לפועל  אדם

על                           חוששין דמיה לך נותן ואני יין של רביעית לך וקח צא דמיו לך נותן ואני ככר לך וקח צא לו אמר אם אבל נסך יין  משום

רבי                     אמר לפועל לזכות הבית בעל של שלוחו החנוני נעשה זעירא רבי אמר נסך יין ומשום מעשרות ומשום שביעית משום  שכרו

האשה                     של שלוחו נעשה הבעל זעירא דרבי דעתיה על הכא אוף לעצמו זכה וחוזר החנוני משל הבית לבעל זוכה פועל  הילא

דרבי                       דעתיה על חרש חנוני היה ביניהון מן נפק מה לעצמו וזוכה וחוזר בעלה משל לאשה זכה העני הילא רבי אמר לעני  לזכות

זכיות                      שאין חשש לא הילא דרבי דעתיה על חרש הפועל היה חשש הילא דרבי דעתיה על לחרש שליחות שאין חשש לא  זעירא

." חשש      זעירא דרבי דעתיה על לחרש

"  "  , " א  והרשב ש הרא ן הרמב דברי

                 " (' מיחייב" (   ערב בדין וכן מקודשת וזרק לך אני ואתקדש לים מנה השלך לו אמרה שאם מראין הדברים אבל ח דף שם ן  ברמב

מקודשת                     לך אני ואתקדש לכלב תנהו ליה אמרה הא סתם ליה דאמרה טעמא מקודשת אינה לכלב תנהו קתני נמי והכא  בקבלן

סלע                      גבי על תן אפילו הצרפתים ובפסקי דוקא לאו נמי אי משם המנה ונטלה חזרה אפילו אלא נצרכה לא דסלע רישא  ומיהו

              . " וחוזר      לאשה דזוכה משום פירשו לך אני ואתקדש לפלוני מנה תן אפילו בירושלמי אבל ע וצ מקודשת אינה לך אני  ואתקדש

דילן                      גמרא לפום לי נראה ובזה מקודשת אינה זכות לו שאין חרש היה שאם אמרו ושם דגמרין אליבא אתיא ולא לעצמו  וזוכה

הלוהו                       לו אמר אם בערב הדין וכן לחזור יכולה היא אף מידו ולהוציא לחזור יכול רוצה הלה אם חרש ברשות שהם זמן  שכל

ומקודשת                     חייב בעצמם ממנו להוציאם יכול ואינו אבדו ואם כלום הלה קנה לא שהרי מעותיך ממנו טול לו לומר שיכול  לחרש

נותן                      והוא הקטנים אחרים בני או בניו לזון לחבירו לאומר משל כן עשה והרי לו אמרה החרש שיוציאם מנת על מתחילה  שהרי

           ('  " תבא        (   והיא במקל הכישה מי ביד לו ואמר פרתך השאילני דאתמר א ט צ מציעא בבא גונא האי בכי ואשכחן משלם וזה זן  שזה

רבינו                     ופסק אשי ורב שמואל עלה דפליגי משמע וסוגיא חייב ומתה משאיל מרשות שיצתה כיון עלה נחמן רב ואמר  אחרי

               "    ' עד   בה כיוצא סתם למלוה הדין והוא שאלה באחריות אינש מחייב דלא מינה ושמעינן דפטור ל ז הספרדי משה ר והרב  חננאל

והוציאם                       לחרש תן או לים השלך אבל כלום אמר לא לך אתקדש או ואתחייב סלע גבי על תן הילכך לה וקני לרשותיה  דאתיא

." הוציא        פיו שעל חייב שהוא אומר אני עדיין

               " " לעצמו    וזוכה וחוזר לאשה דזוכה משום פירשו לך אני ואתקדש לפלוני מנה תן אפילו בירושלמי אבל ן הרמב שכתב מה  והנה

  ,             " כוונתו    ונראה מחלוקת שיש מוכח ומהיכן והירושלמי הבבלי פליגי במה דבריו ביאר לא הרי דגמרין אליבא אתיא  ולא

,         , זכיה             מדין שהוא אחר טעם נותן הירושלמי ואילו ערב מדין שהוא לך אני ואתקדש לפלוני מנה תן לדין טעם נותן  שהבבלי

    ,    "     , מדברי        להדיא נראה וכן מהני בחרש דגם ן הרמב סובר הבבלי ולטעם להלן שנביא וכמו אפרים המחנה בזה העיר  וכבר

          .        , כן"   גם תלוי לך אני ואתקדש לים מנה זרוק ודין הדין בטעם והירושלמי הבבבלי בין מחלוקת שיש להלן שנביא א  הריטב

.    "     ,          ,     , להלן  שנביא וכמו א הריטב כתב זה וגם גונא האי בכי אף דשייך אפשר ערב דין אבל כאן אין ודאי דזכיה זו במחלוקת

                   " ( " וכן" (   לך אני ואקדש סלע גבי על מנה תן האשה אמרה אם לספוקי איכא לכלב ותנהו סלע גבי על בתנהו ג י סימן שם ש  ברא

לך                        אני ואקדש לעני ככר תן לפלוני מנה תן ולאביך לאבא מנה בתן כמו ערב מדין מקודשת היא אם לך אני ואקדש לכלב  ככר



נפשיה                      ומשעבד גמר אחרינא לאינש מטיא מיהו לידיה מטיא דלא גב על דאף דערב דומיא אלא ערב מדין אמר לא דילמא  או

כתבתי          ...            ערב מדין מקודשת דהוי שכתבו הגדולים מקצת ראיתי כי ויען לערב דמי לא אינש לשום הנאה מטיא דלא היכא  אבל

." בדבר           להחמיר וראוי כלל לערב דמי דלא נוטה ודעתי לי הנראה

    "      ,       ,       " לים  מנה דזרוק שאף ן הרמב שכתב מה הבאנו ולעיל מהני סלע גבי על תן גם מהני לכלב ככר תן דאם משמע ש מהרא  והנה

 " :    ( "  "  '  )   . דהטור,           ונראה פליגי דלא פירש ב י ק ס ל סימן מלואים ובאבני וליטלה לחזור דיכול משום מהני לא סלע גבי על תן  מהני

"                  [ " ן[   והרמב פיה על ממון דהוציא לים מנה כזרוק ליה והוה האבוד מקום והוא משומר שאינו מסלע איירי ש הרא דברי  שהביא

" אפומה           ממון הוציא לא כן ואם האבוד מקום שאינו מסלע מיירי

  ]   "  "   " ( "      "   "  ' לים  (  מנה דזרוק מילתא דהך ל ז ן הרמב בחידושי ועיין ן ר אמר רבא אמר בגמרא ה ד באמצע א ע ט דף המקנה  ובספר

    "       ...       [ דאפילו    כרב שם פסק ש הרא דהא לכאורה קשה זה ולפי מציעא בבבא ושמואל דרב בפלוגתא תליא לכלב או לחרש  ותן

בדרך    ...                   נאנסו אפילו התם דהא שאני דהתם נראה אך מהני לא לך אתחייב ואני לים זרוק פסק והכא חייב במקל הכישה  אם

  " בדברים                  במאי ס הש ומקשה כשואל להיות חנם שומר מתנה גבי שם איתא דהא בדיבור דמתחייב למימר ליכא ודאי ובהא  חייב

דבוריה'                   מטעם לאו חייב במקל דבהכישה דקאמר הא כרחך על אלא בעלמא בדבור באונסים מתחייב דלא להדיא משמע  וכו

  "  "   "          " אזיל    לטעמיה ל ז ש דהרא שם ך הש שכתב כמו השומר שמירת מתחיל הבעלים שנסתלקו דמיד ש להרא ליה דסבירא  אלא

       "    ." מנה          בזרוק דמחייב לשיטתו שאפילו להוכיח היא ן הרמב כוונת והנה לכאן ענין אינו כן ואם חייב לפני דבהנח ליה  דסבירא

,                 , וליטלה     לחזור שיכול כיון פטור הוציאה לא ועדיין לחרש ובתן סלע גבי על בתן מקום מכל הוציאה וכבר לחרש ובתן  לים

        "  "     , דפטור       במקל הכישה שנא דמאי זו בשאלה דנו ן והר א הריטב שגם נביא ולהלן שמואל לדעת תבא והיא במקל בהכישה  וכמו

,         ,     ,    "   . וליטלה    לחזור יכול שאינו במה לן איכפת ולא פטור לים מנה דזרוק ממש להיפך פסק ש הרא אבל דחייב לים מנה  מזרוק

.      ,       , המקנה   הספר קושית מבין ואיני הראשונים לדברי ענין זה אין ולכאורה חייב במקל והכישה

                 " (' לפלוני" (   מנה כתן ליה הוה דהא ערב מדין מקודשת אינה אמאי שלה שאינה בסלע אפילו לך קשיא ואי ח דף שם א  ברשב

גבי                     על הניחהו אמרה אי דכותה והכא לך אני ואתקדש דקאמרה שאני דהתם מתרצים יש ערב מדין דמקודשת לך אני  ואתקדש

ויהיב                   אפומא ממונא דמפיק דהתם אלא לך אני ואתקדש בדאמרה והתם דהכא מפרשים ויש מקודשת לך אני ואתקדש  הסלע

אפומא                    מידי אפיק לא הכא אבל מקודשת והלכך ערב מדין איהו מיחייבא מיניה לאפוקינהו איהו מצי לא דתו פלניא  לההוא

אינה                        לכלב תנהו דקתני נמי והכא מקודשת לך אני ואתקדש לים מנה זרוק לו אמרה אם אבל הסלע מן להו שקיל הדר בעי  דאי

מקודשת                    ... לך אני ואתקדש לכלב תנהו אמרה אבל לכלב תנהו סתם לו דאמרה אלא לך אני ואתקדש אמרה בדלא  מקודשת

כאלו                  ערב מדין מתקדשת שהיא דעת לבן ליתנו שאמרה או וקבלתו ידה בשפשטה אלא מקודשת אינה דלעולם  ומסתברא

אני                      ואתקדש אמרה דלא גב על ואף היא קבלתו כאלו והוי לה דמשתרשי משום שלה לכלב ליתנו בשאמרה נמי אי היא  קבלתו

במה                      היא מודה שקבלתו דכל לך אני ואתקדש לומר צריכה אינה לי תנהו ואמרה בזה לי התקדשי לה שאמר דכל מקודשת  לך

ואתקדש                     אמרה לא אבל לך אני ואתקדש דקאמרה והוא ערב מדין מקודשת דעת בן לפלוני תנהו לו בשאמרה נמי וכן  שאמר

פי    ...                    על אף שלה שאינה סלע גבי על והניחהו לך אני ואתקדש שלה שאינה לכלב תנהו לו אמרה אבל מקודשת אינה לך  אני

מחמת                      שתתקדש כדי היא ממנו קבלה שלא לפי מקודשת אינה לך אני ואתקדש לים מנה השלך נמי אי לך אני ואתקדש  שאמרה

מפני                       אלא מתחייב אינו שערב לפי דבורה על זכיה לבר שנותן במי אלא ערבות דין דאין ערבות מדין ולא מיניה לה דמטי  הנאה

דקא                      הוא מתנה דהא בכלום עליו מתחייב אינו שהמקבל פי על אף לך אני ואתקדש לפלוני מנה תן שאמרה דכל הלוה  זכיית

דין                     כאן אין זכיה בר אינו כשהמקבל אבל בדבורה זכיה בן לאותו הבאה הנאה באותה בו מתקדשת היא מקום מכל  שקיל

מקודשת ...                  אינה לנהר או לים השליכהו ואמרה זו בסלע לי התקדשי מקדש האיש בפרק דמכלתין בירושלמי וגרסינן  ערבות

   " היא                  רוצה אבהו ר א מקודשת אינה איתמר והכא מקודשת איתמר הכא כלום ידה תחת נכנס לא מקום בכל מקודשת לעני  תנהו

                   [ במצותה[ שהשליכו פי על אף מקודשת אינה כלום ידה תחת נכנס שלא כל אלמא לעני טובה עושה ותראה מקודשת  שתהא

דהא                    קאמרה לדעתך לים דהשליכהו דאמרינן משום ולא מקודשת אינה הכי אפילו בנהר או בים ליטלו עוד יכול שאינו  למקום

של                    שלוחה הבעל דנעשה משום מקודשת שהיא לעני דתנהו תמן פירשו ועוד כלום ידה תחת נכנס שלא התם טעמא  מפרש

לאשה                     כזוכה עשאוהו אלא אמרו לאשה ממש זוכה ולאו לעצמו וזוכה וחוזר לאשה זוכה דהעני משום נמי אי לעני לזכות  האשה

תן                    אמרה שאם התם נמי וגרסינן ערב מדין דמקודשת לעיל דאמרינן דגמרין כטעמא הערב את בקבלתו לחייב שזוכה לוה  כדין



אינה                     והלכך בקבלתו ערבות מדין להתחייב לה אפשר אי והלכך זכיה בר שאינו לפי מקודשת אינה לך אני ואקדש לחרש  מנה

     "   , "     ] ." " שהיא      לעני דתנהו תמן פירשו ועוד כתב שמתחילה א הרשב דברי סוף מבין איני ל כנ שאמרנו למה ראיה וזה  מקודשת

  " שהביא                  הרי לעצמו וזוכה וחוזר לאשה זוכה דהעני משום נמי אי לעני לזכות האשה של שלוחה הבעל דנעשה משום  מקודשת

            "   , מקודשת        אינה לך אני ואקדש לחרש מנה תן אמרה שאם התם נמי וגרסינן כתב ושוב הילא רבי דעת ובין זעירא רבי דעת  בין

" " ל                    כנ שאמרנו למה ראיה וזה מקודשת אינה והלכך בקבלתו ערבות מדין להתחייב לה אפשר אי והלכך זכיה בר שאינו  לפי

 "    ," "    , " מזה          א הרשב הביא ואיך חשש זעירא רבי ושלדעת ל הנ האמרואים שני במחלוקת תלוי זה שדין להדיא איתא  ובירושלמי

[? לשיטתו  ראיה

           .    " ( ) " וקא   מקודשת לעני תנהו זה בסלע לי התקדשי בירושלמי דגרסינן והא מקודשת אינה לעני תנהו שם א הרשב כתב  עוד

כמו                 ...   והנכון דילן אגמרא דפליגא שאומר מי יש לעני טובה עושה ותראה מקודשת שתהא אשה רוצה אבהו רבי  מפרש

זוכה                  העני נעשה בירושלמי התם דמפרש וכטעמא קאמר ערב מדין ומקודשת לך אני ואתקדש בשאמרה דהתם למעלה  שכתבתי

לעצמו      ..." וזוכה וחוזר בעלה מיד לאשה

          "     ( " להו  (   סבירא לא אילא רבי בין זעירא רבי דבין מהא ומוכח וכתב הירושלמי דברי הביא ד כ סימן שלוחין אפרים  ובמחנה

 "    . בחידושיו              א להרשב שראיתי והגם ערב מדין דמקודשת לך אני ואקדש לפלוני מנה תן רבא דאמר דידן דתלמודא  לטעמא

מדין                      מתחייב הבית הבעל אין לחרש זכיה דאין כיון חרש הפועל היה דכי אלא ליה קאמר ערב מדין אילא דרבי שכתב  לקידשין

     "...              " על  שהקשה מה שם ועיין כוותיה משמע לא דתלמודא דפשטא מלבד דבריו על להשיב כדאי שאיני אם ד ולענ  ערב

"    ,        "        , ן" הרמב כוונת דלכאורה הבבלי על חולק דהירושלמי כוותיה להדיא שכתב ן הרמב דברי זכר שלא עליו פלא וקצת א  הרשב

מדין                     שהוא מפרשו הירושלמי ואילו ערב מדין שהוא לך אני ואתקדש לפלוני מנה תן דין טעם מפרש שהבבלי גופא זה  היא

  ('     )       . " דברי,      על א סימן קנינים בעניני קונטרוס אמת דברי בספר שכתב מה ועיין א הרשב על אפרים המחנה וכקושית  זכיה

. אפרים"   והמחנה א הרשב

שליחות   מדין ערבות

"            "    ( "  " נפשיה   (  ומשתעבד גמר ליה מהימן דקא הנאה בההוא אשי רב אמר אלא ערב גבי איתא ב ע ג קע דף בתרא בבבא  והנה

( "  )   ."            . ב" "  קל סימן משפט ובשער הלוה עצמו הוא כאילו מלוה עביד קא דערב ושליחותא שלם בלב ומשתעבד גמר ם  וברשב

דערבות"                   דטעמא כיון משום משתעבד אינו לאחרים שערב קטן דלכך אחר טעם אומר הייתי המגיד הרב דברי לולי  אולם

נתחייב                     דלא היכא דכל משליחות הערבות עדיף לא כן ואם הערב חייב לו הלוה צוויו פי ועל עליו דסמך משום  דמשתעבד

  ...     " כן              ואם פשוט גט פרק בסוף ם הרשב מדברי להדיא משמע וכן ערבות מתורת מתחייב לא כן גם שליחות מתורת  המשלח

שערב                      קטן הן ערבות חיוב לגביה שייך אינו כן גם לדידן אינהו ולא לדידהו אנן לא לקטן שליחות דאין כיון לקטן  בערב

     " דאין     ...          כיון מדינא מתחייב אינו ם לעכו הערב אף ובאמת גמור משליחות ערבות עדיף ולא לקטן שערב אחר והן  לאחרים

 "        "         "   " שהביא  א הרשב תשובת מדברי לזה ראיה להביא ויש ד לפע נכונה סברא וזו דידן דינא ציית לא ם דעכו אלא ם לעכו  שליחות

               " לדבר       שלוחו זה דאין פטור לך אשלם לך שיגיע נזק וכל גנוב לחבירו שאמר דשותף ז קע סימן סוף ערוך ובשולחן יוסף  בבית

          " חייב            יהא מקום מכל שליחות מטעם דפטור נמי נהי ואמאי ש יע פטור גניבה מאותה שנהנה פי על ואף לו נתחייב ובמה  עבירה

דפטור                     היכא דכל ודאי אלא הגניבה באותה נהנה המשלחו וגם לגנוב עליו וסמך צוויו פי על גנב שותפו דהא ערבות  מתורת

הני                    כל הדין והוא גמורה משליחות ערבות עדיף דלא ערבות מתורת נמי פטור עבירה לדבר שליח דאין משום השליחות  מטעם

" נכון              לי נראה כן שכתבתי וכמו ערבות מתורת נמי מתחייבי לא שליחות בתורת שאינן

  (  "  "   )   . " סברא            הביא ברם ה ד ז י סימן דיינים בינה באמרי ם הרשב כוונת זה שאין שהעלו ויש אחרונים כמה עליו תמהו כבר  אבל

       "        "  , וראשונים,     ובתוספות נשך איזהו פרק מציעא בבא ס בש מבואר דהא כן לומר אפשר אי אך וכתב משפט השער לדברי וציין  זו

הא                 ...       לומר צריך כרחך על לכך לנכרי שליחות דאין אף הדין מן לשלם חייב בעדו ערב ישראל או ערב שהוא נכרי דגם  שם

                    " בר  שאינו למי שלח אם כמו ידו על דעביד היינו רק כמותו שיהא ממש שליחות לאו עביד קא דערב דשליחותא ם הרשב  דכתב

שהלוה            ...        דמה לשלם משתעבד ערב כן כמו מדאורייתא וזוכה פעולה שכר מטעם לשלם חייב בודאי פעולה לו שיעשה  שליחות

לשלם      ...               חייבין חסרה ולא קעביד דמצוה לאו אי וכתובה וקטן דנכרי ערב גם וממילא ובשליחותו הערב במצות עשה כאלו  הוי

" פעולה    שכר שאר כמו



   "  ,            ( "   "  ) " דגם  לי נראה לכן וכתב היא שליחות משום דערבות זו לשיטה קושיות כמה הקשה כן גם ד י סעיף א קל סימן י ש  ובערך

בההוא"                   נפשיה ומשעבד גמר שלו וצווי שליחות פי על דכשעושה שליחות לשון רק שליחות לדין בזה צריך אין ם  לפירשב

."              " ממש ...    כמותו דשלוחו משום משמע הלוה עצמו הוא כאלו מלוה קעביד דערב דשליחותא ם רשב דלשון איברא  הנאה

   ... "   ... "   " ( "   '   " זה"   (    לפי אשר ם הרשב דברי ח הקצה שהביא ומה ט פ סימן ב כרך ה תשמ ברק בני מהדורת יואב חלקת ת  ובשו

,    . "       "       " כן    הוא להאמת ב קל בסימן משפט השער שכתב וכמו ם לעכו שליחות דאין מדינא יתחייב לא ם לעכו דערב לומר  נצטרך

."...     , משתעבד       הנאה בהאי רק כן דאינו דוכתא בכמה מבואר הדבר אבל

(  )      , "       , דזימיטרובסקי    להרב משפט ומלואי חושן מלואי ובהערות ט קכ סימן ריש נתיבות ובמשובב בנתיבות בקצות מזה עוד  ועיין

.('   )   ,('   '  "  '  )    " י,   סימן קדושין יעקב ובקהלות ד אות י ק ס ע סימן מילואים באבני ענזיל ז מהריא ובהגהת שם

               " משום    דמפרשו והירושלמי ערבות משום לפלוני מנה תן דין טעם דמפרש הבבלי בין מחלוקת דאין א הרשב שסובר ראינו  והנה

         ,     " בר,     דאינו בחרש מהני מדלא גמורה לשליחות הכונה ולכאורה היא שליחות משום דערבות א הרשב דעת דגם נמצא  שליחות

     "    , הבית,          בעל של שלוחו החנוני נעשה סובר זעירא דרבי השליחות בגדר הילא ורבי זעירא רבי נחלקו דבירושלמי אלא  זכיה

  "     ."         "    ," פי  על ל הנ האחרונים דשיטת ונראה לעצמו זכה וחוזר החנוני משל הבית לבעל זוכה פועל סובר הילא ורבי לפועל  לזכות

 "      . את"             א הרשב הביא שמתחילה כתבנו וכבר זעירא רבי דעת כעין היא ללוה להלות הערב של שלוחו נעשה דהמלוה ם  הרשב

. "  ,      ,         , ע  וצ הילא רבי לדעת דהיינו ונראה מהני לא לחרש מנה דתן נקט למעשה אבל הדיעות שתי

"  " ן  והר א הריטב דברי

               " (' מפני" (   אלא כלל עלה אתינן דידה וזכייה חצר מדין לאו דהכא התוספות בעלי שפירשו כמו והנכון ח דף שם א  בריטב

                [  " ] ( לו ( נתחייבו אחרים פי על ללוה מלוה פוטרו שאם שכשם לן קיימא דבעלמא פיה על מרשותו ממונו ל צ ממנו  שהוציא

הנאה                     בההיא לו שנתחייב פיו על ונתנו לך אני ואתחייב לפלוני מנה תן לחבירו באומר הדין הוא המקבל בפרק כדמוכח  אחרים

דמידי                      חייב שהוא לך אני ואתחייב האבד לדבר או לים שלך מנה זרוק לחבירו באומר הטעם והוא הדין והוא ערב לכולן  ואב

או                      גמורה במתנה פיו על לאחרים נתנו לי ומה הנאה באותה לו נשתעבד פיו על מרשותו ממונו שהוציא מפני אלא טעמא  הוי

פיו                       על שם ונתנו לך אני ואתחייב האבד מקום שהוא הסלע גבי על מנה תן לחבירו האומר הילכך האבד למקום או לים  זרקו

לו                         והלך שם נתנו אם מיהו לו נשתעבד ובמה פיו על כלום עבד לא הא משם ונוטלו חזר דאי משם ונטלו חזר שלא והוא  חייב

ושקלינהו                   השתא דהדר דמאי לו חייב דחבירו למימר איכא משם ונטלו חזר כך ואחר משתמר שאינו במקום לאבוד  והניחו

   ...     " ליה            דקשיא ואיכא מציאות אלו פרק ורבנן א דרשב בפלוגתא תליא והא ניהליה דאקנינהו הוא שמיא ומן אצלו הוא  כמציאה

מרשות                     שיצאת כיון נחמן רב אמר ותבא במקל הכישה מי ביד לו ואמר פרתך השאילני השואל בפרק דאמרינן הא זאת  לשיטתנו

" ל                  ז הגאונים כתבו וכך כוותיהו והלכתא עליה פליגי אשי ורב דשמואל דשמעתתא מסוגיא התם ומשמע חייב ומתה  משאיל

ואיכא                        לך ואתחייב הסלע גבי על תן באומר הדין הוא כן ואם עליה מתחייב לא לאיבוד פיו על ממון שמוציא פי על אף  אלמא

לאו                     דסתמו עליה פליגי אשי ורב ושמואל כפירשו דסתמו נחמן רב דקסבר אלא לך אני ואתחייב בהדיא קאמר לא דהתם  למימר

       . מנה             זרוק בקידושין כן שאמר כל מעתה התם וכדפרישית חייב והכישה לך אני ואתחייב במקל הכישה פירש אלו הא  כפירושו

שהיא                    לך אני ואתקדש לפלוני מנה תן באומר לעיל וכדאמרינן מקודשת וזרקו לך אני ואתקדש בו וכיוצא לאיבוד או  לים

לעצמו                    וזוכה וחוזר לאשה זוכה שהוא מפני דמילתא טעמא פירשו דבירושלמי גב על ואף פיה על ממונו שנתן בהנאה  מקודשת

דילן                      אגמרא ואנן שיטתא בהאי כלל אזיל לא לערב לה דמדמי דילן גמרא מקודשת אינה לזכות יד לו שאין חרש היה  ואם

כל                      שלה שאינה בסלע אפילו מקודשת שהיא לך אני ואתקדש הסלע גבי על מנה תן בפירוש לו אמרה שאם הדין והוא  סמכינן

  ( "  "  '  )      ." " בינה     ...       והאמרי ב י ק ס ל סימן מלואים האבני שכתבו מה ועיין ו נר מורנו ונכון ברור זה והרי משם ונטלם חזר שלא  זמן

.   ( " דבריו(    בביאור ז כ סימן חוב גביית

           "  "  " ( "   "  ' אינה" (   לכלב תנהו מקודשת אינה סלע גבי על תנם דאמרינן דמאי ל ז ן הרמב וכתב ף הרי בדפי ב ע ד דף שם ן  ובר

אפומה                      עבד מידי דלאו משום הוא כלום לאו לך אני ואתקדש אמרה אפילו סלע גבי על דבתנם נינהו גונא בחד לאו  מקודשת

ממונות                    בדיני וכן ערב מדין מקודשת פיה על ממון שהוציא שכיון מקודשת לך אני ואתקדש אמרה אילו לכלב בתנהו  אבל

אמר                      פרתך השאילני לו אמר השואל בפרק אמרינן והא תאמר ואם הוציא פיו שעל חייב לך אני ואתחייב לים מנה זרוק  האומר

ואמר                      עליה פליג ושמואל חייב ומתה אחת שעה משאיל מרשות שיצתה דכיון עלה רב ואמר תבא והיא במקל הכישה מי ביד  לו



        "  " ליה           דאמר גב על דאף אלמא דפטור כשמואל ם והרמב ל ז אלפסי הרב ופסקו כשמואל קאי אשי דרב התם ומשמע  דפטור

הלכך                      לך אני ואתחייב בהדיא ליה אמר דלא משום טעמא היינו דהתם לומר ויש ערב מדין מיחייב לא תבא והיא במקל  הכישה

עלמא                   לכולי לך אני ואתחייב בהדיא דאמר היכא אבל ברשותו משנכנסה דהיינו בעלמא שואל שמתחייב עד מיחייב לא  מסתמא

או                       ואתחייב לים מנה זרוק אבל פיו על ממון הוציא שלא ונמצא לאהדורה משאיל של שבידו משום התם נמי אי ערב מדין  מהני

       "  " ערב             מדין מיחייב לא דלעולם כתבו ואחרים ל ז ן הרמב דעת זה הוציא פיו שעל ערב מדין ומתקדשת מתחייב לך אני  אתקדש

אף                      הכא כי לאיבוד ממון במוציא אבל ערב מדין מתחייב זה של שבזכותו לפי דעת בן אחר לרשות מרשותו ממון במוציא  אלא

הצרפתים                       חכמי קצת דעת וכן הוא כלום לאו לך ואתקדש לים מנה זרוק וכן מהני לא לך אני ואתחייב בהדיא דאמר גב  על

." " ל"  ז א והרשב

.        ( " לים   (   מנה זרוק בדין הראשונים בדברי האריך ג ל סימן ערבות המשפט עמק ובספר

האחרונים   הפוסקים דברי

             " "   ( "   ' לך   (  אני ואתקדש הסלע על דינר תן או לכלב ככר תן מתחילה היא אמרה א הרמ פסק א י סעיף ל סימן העזר באבן  והנה

" ( "  " )   ."    '   " ויש"           ח י ק ס שמואל ובבית בדבר להחמיר ויש ב סעיף ט כ סימן לעיל שנתבאר וכמו לפלוני דינר תן כאמרה דדינו א  י

כיון.                       משתעבד הערב אין גונא האי ובכי ערב מדין אתיא לפלוני מנה תן כי הדין פי על ולא הוא חומרא דרך כלומר  להחמיר

        .   " ( "  " )   ." קדושין     ספק אלא קדושין ודאי הוי דלא כלומר בדבר להחמיר ויש ח י ק ס מחוקק ובחלקת אדם שום ליד בא  שלא

    ( ערב(                מדין מקודשת דלא ערב מדין מקודשת לכלב ליתנם פיה על ממון שהוציא שכיון מפרשים לקצת להו שסבירא כמו  ודלא

לים                       מנה זרוק כגון לאבוד ממון במוציא אבל זה נתחייב זה של שבזכותו לפי כערב הוי לך אני ואתקדש לפלוני מנה בתן  אלא

              "    ." לך       אני ואתקדש סלע גבי על מנה תן או זה לכלב ככר תן לו אמרה שם לחם ובערך מהני לא לך ואתקדש או לך  ואתחייב

   "       .( "  " ) "   ( "  " ) "   ." הוי    לא דמדינא א הרמ בדעת פירש שמואל שהבית הרי ב י ק ס א הגר וביאור ב י ק ס ז ט ועיין מקודשת ספק זו  הרי

.      ,         , לחם      הערך הכרעת היא וכן הוא גמור דספק שסובר משמע מחוקק מהחלקת אבל חומרא דרך להחמיר שיש רק קידושין

."  "   "         " "   ('   " דפטור  (  א וי דחייב א י לך אני ואתחייב לים מנה זרוק לחבירו האומר א הרמ כתב א סעיף פ ש סימן משפט  ובחושן

"       ,     " ע           באה כוונתו כרחך על כן אם הכריע ולא הדעות שתי א הרמ הביא ממון דלענין דכיון שמואל הבית על לתמוה יש  ומעתה

( "  "  )     ,          , ג      י ק ס שם מילואים האבני כתב וכן הדין פי על ולא חומרא דרך שהוא נאמר ואיך דדינא ספיקא דהוי כיון להחמיר  שיש

"    ('     )    .     "  " א  הרמ שמדברי כתב ל סימן סוף אחרון קונטרוס המקנה בספר גם שמואל כהבית דלא מבואר מ בחו א הרמ  שמדברי

 ] "         ,      , שהבאנו"     וכמו ן הרמב מודה דבזה הסלע על דינר בתן היינו חומרא לשון שנקט דמה ופירש גמור ספק דהוי מוכח מ  בחו

.[ לעיל  לשונו

'   "       "  "      (' ב   (   מביא א דרמ כיון נפשך ממה מקום דמכל ד לענ אולם וכתב מילואים האבני דברי הביא ל סימן סוף עזרה פתחי  ובספר

טעם                        מאיזה יהיה לו לשלם מחויבת דאינה כיון כלל ספק הוי לא שפיר כן ואם ממון להוציא יכול אין כן אם הכריע ולא  הדיעות

    ." עוד                 שנביא להלן ועיין ברור וזה חומרא מצד רק מקודשת ואינה ממון חיוב ליכא שוב וממילא וכדומה ספק מכח או  שיהיה

. שמואל     הבית לשיטת יישובים שני

,    ,       "  "      "     , להלן   שנביא וכמו דדינא ספיקא הוי לים מנה דזרוק מ בחו א הרמ דברי פי על נקטו י ש והערך משפט השער עוזר הרב  גם

.    ( "   '    )     .(  "  " דפטור    (    דהעיקר פסק ז ט סימן ט פרק קמא בבא שלמה של בים אבל ועיין ה ד ז כ סימן חוב גביית בינה האמרי נקט  וכן

.      ,  "  " בהם           ונפלפל דבריו נביא ולהלן גופא מ בחו א הרמ מדברי כן והוכיח דפטור פסק זהב הפעמוני שגם ראיתי ושוב

תבא           והיא במקל והכישה פלוני ידי על לי בשלח ערב דין

דהשואל    בסוגיא הראשונים דברי

               " ( "  " לי  (    שלחה לו כשאמר כי לפנים צריכה היא כי המשנה זו על לדבר אני צריך עוד ב ע ח צ דף מציעא בבא מקובצת  בשיטה

שואל                      של שלוחיו נעשה היאך לפלוני הפרה זו תוליך לשלוחו או לבנו אמר והמשאיל שלוחך ביד או עבדך ביד או בנך  ביד

  . כן                   ועל שואל של ולא משאיל של שלוחיו הם והלא אצלו להוליכה עליהם שמצוה הוא ומשאיל עמהם דבר לא השואל  והלא

אותה                        שקבלו כיון והם לו שתזכו רצה כן כי לשאלה לפלוני זו בפרה זכו משאיל להם שיאמר זכוי ידי על הוא כי אומר  אני

להתחייב                      חובה צד ענין הזכוי בזה לו שיש פי על ואף היו ומדעתו הואיל כידו וידם השואל שלוחי נעשו כבר זכוי  לשום

            . לו          שאמר אלא זכוי ידי על שלא תימא אפילו אומר אני ועוד מדעתו בפניו שלא לאדם לו שחבין לפי מיד ובמזונותיה  באונסיה



נמצא                       לידו ולמסרה להביאה עצמו על קבל והוא לו ואמר לי שיביאנה בשמי לו אמור כלומר עבדך ביד או בנך ביד לי  שלחה

." " ד          ...  הראב הפרה בעל ידי על שליח שעשאו שואל של שלוחו שהוא

      .            " ( ) " למאן  דאפילו נתחייב ובמה תאמר ואם חייב ומתה לו ושלחה שלוחך ביד עבדך ביד בנך ביד לי שלחה שם ן הר  בחדושי

והכא                   ברשותיה דלוקמי היכי כי בסהדיה ואוקמיה טרח להכי כדקאמרינן בעדים מילי הני שליח הוי בעדים שעשאו שליח  דאמר

חסדא                    לרב תינח דמי בעדים שעשאן כשליח למשאיל דאמר כיון תימא וכי בידיהו ליה לשדורי למשאיל דאמר אלא סהדי  ליכא

שכיון                      ערב מדין אלא הוא שליחות מדין לאו דהכא לומר ויש למימר איכא מאי שליח הוי לא דאמר לרבה שליח הוי  דאמר

   [  ] ( לו               ( נתחייב חברו פי על של מרשותו ממון מוציא ככל ערב מדין נתחייב עבדו ביד ושלחה מרשותו פרתו להוציא לו  שאמר

." דקידושין        קמא בפרק מוכח והכי ערב כדין חבירו

              . מנה  "      זרוק לחבירו כאומר ליה דהוה ערב מדין נמי בהא מחייב דרב דאליבא פירוש תבא והיא במקל הכישה לו באומר שם  עוד

"        ," ף            הרי כדעת פטור במקל הכישה דלמעשה ופסק דקידושין קמא בפרק מוכח והכי ערב מדין דמחייב לך אני ואתחייב  לים

                 "  , דעבד" אדעתיה סמכא פרה בהדיה דאזול כיון דהני דמי לא דמתניתין כאינך ערב מדין לחייב אמאי תימא וכי וכתב ם  והרמב

מוכח                      דקידושין קמא בפרק דהתם גב על ואף אדעתיה סמכא לא במקל הכישה לו אמר אבל ערב מדין ומחייב לה מנטרא  ושליח

אלא                      ליה אמר דלא הכא אבל לך אני ואתחייב בהדיא ליה דאמר דוקא התם ערב מדין חייב לים מנה זרוק לחבירו  דהאומר

ואתחייב                      לים זרוק נמי אי לכלב בתנהו דהתם פטור לך אני ואתחייב אמר אפילו דהכא לי נראה עוד פטור לחוד במקל  הכישה

יכול                   שהכישה שמשעה הכא אבל להחזירה כמיניה כל ולאו לאבוד אזיל שזרקו דבשעה משום דמתחייב טעמא היינו לך  אני

.     " מקובצת         בשיטה דבריו והובאו פטור לך אני ואתחייב בהדיא לו אמר אפילו להחזירה

        .    " (      , והיא" ( במקל הכישה לו אמר כי מילתא תמיהא תבא והיא במקל הכישה מקובצת בשיטה דבריו גם והובאו שם א  ובריטב

      " במקל            ...   הכישה ליה דאמר דהכא דטעמא י כדפירש והנכון כלל לרשותו באה ולא משך לא והרי השואל בו זכה במה  תבא

             " שיוציא      לחבירו שאומר שכל אלא בה נתחייב שאלה מדין לא דהכא לפירושו פירוש כ ע מהשתא נפשיה שיעבד תבא  והיא

הנאה                      בההיא לו נשתעבד פיו על כן שעשה מיד לו ויתחייב בו וכיוצא לים שיזרקנה או משתמר שאינו למקום פיו על  ממונו

ואתחייב                    תבא והיא במקל הכישה בפירוש כן שאמר וכל דקידושין קמא בפרק וכדפרשינן ערב לכולן ואב ממנו ממש קבלו  כאלו

אבל                      מקודשת שהיא באשה בו וכיוצא חייב שהוא לך אני ואתחייב לים מנה זרוק כאומר ליה דהוה חייב עלמא דכולי לך  אני

פירש                       כאלו מסתמא לשלחה לו אומר הוא דלהנאתו דכיון חייב שהוא רב אמר לך אני ואתחייב לו אמר שלא פי על אף  הכא

הזריקה                        שאין כיון מחייב לא לך אני ואתחייב ליה אמר דלא היכא דכל לים מנה זרוק באומר כן שאין מה דמי לך אני  ואתחייב

." " ר   ...  מ זה של לתועלתו

וגוי        וקטן שוטה חרש ידי על לי שלח

              " ('   ' ביד  (   לי שלחה השואל לו ואמר הפרה את השואל לשונה זה השואל פרק במציעא משנה ג הלכה ב פרק שלוחין משנה  בכסף

.('   "   " ) "    ." ג ...    ...          סעיף ח קפ סימן מ חו ח הב כתב וכן שלוחו היינו גדול דאילו הוא דקטן משמע דנקט ובנו בנך ביד או בני

     "      ( "    "  '   '   ' היינו  (  דמתניתין בנו דאי קשה אך וכתב משנה הכסף דברי הביא ם הרמב פסק וכן ה ד ז סעיף ג חלק נ שער תרומה  בגידולי

במשנה                       שקדם בנו גבי נמי פריך לא אמאי בכנעני דאיירי דעתך דסלקא משום רבו כיד דידו אעבדו דפריך היכי כי כן אם  קטן

             . החלוקה    ...    אגב ותנייה גדול דוקא הוא בנו חלוקה דבאידך לומר הוא גדול ודוחק מיתרצא לא ולשמואל אביו כיד ידו  והא

" ('   )     ," דאי          ה סימן ן שלוחי אפרים המחנה הקשה וכן מתחלף הוא כשהמשמעות אגב אמרינן לא דודאי בעבד וכן  האחרת

שהקשו                      וכמו אביו כיד דידו המשאיל מיד יצאת לא דעדיין השואל חייב אמאי בנך ביד שלחה כן אם איירי קטן דבבנו  כפירושו

 ,                 ," אבל    אביו כיד ידו דהא דמשאיל קטן בבנו המשנה דמיירי לפרש אפשר דאי רק הקשו שניהם אולם עבדו דקתני אמאי  שם

 . להו             ניחא דהיה משמע המשאיל בן שאינו דעלמא בקטן המשנה מיירי היתה אם

        " " (      "   "  ' וקבלי  (  צאי גבי בקטנה לקמן דקאמר הא נראה ד ולענ נחמן רב אמר רבא אמר ה ד בגמרא א ע ט דף המקנה  בספר

           [     ]     ' להא  דדמי שפיר אשלם ואני לקטן תן אומר אם הדין והוא לחרש ותן לים מנה מזרוק שאני דקטן משום היינו וכו  קידושיך

משנה                     ... הכסף שכתב כמו קטן בבן ואפילו בשמירתו מיד חייב בני ביד לי שלח אמר דאם השואל בפרק מציעא בבבא  דאיתא

"  " ל                      ז ם הרמב דהא תדע נתינה דמקרי כיון לים מנה זרוק ליה כאמר ליה הוי לא לעצמו לזכות קצת הוא דעת בן דקטן  דכיון



      "            ' ואתחייב    לקטן תן באומר הדין והוא ל כנ מהני בקטן הכי ואפילו מהני לא במקל דהכישה שאלה מהלכות ג בפרק ליה  דסבירא

." לכלב                     לתן דמי ולא דעת בן קצת דהוי כיון לקטן תן שאמר מה דמועיל נתינה דמקרי כיון מתחייב שפיר לך אני

    ,    , לקטן              שליחות אין הא שליחות מדין דאי ערבות מדין המשנה דברי מפרשים כרחך על קטן ידי על בשלח כאן המחייבים  והנה

        ,        ,( לשיטת(    אף אזלי אם מדבריהם מבואר שאינו אלא ערבות משום בו יש לקטן דבתן ומוכח מהנתיבות להלן שנביא  וכמו

       ,          . בן    קצת שהוא כיון מקודשת לקטן בתן לים מנה בזרוק להפוטרים אף דאכן חידש המקנה והספר לים מנה בזרוק  הפוטרים

.    ,      , בדבריו,          שם עיין כלל דעת בן שאינו לחרש דעת בן קצת דהוי קטן בין לחלק דכוונתו ונראה דעת

      ,      " במה          לן איכפת לא מקום מכל היא שליחות מדין גופא דערבות ם הרשב פי על משפט השער לשיטת שאף פשוט זה  ולכאורה

  ,              , השליחות    שענין שליחות בני להיות צריכים המלוה ובין הערב שבין אלא משפט השער קאמר ולא שליחות בר אינו  שהלוה

            , ביד        החפץ את ליתן השואל של שלוחו נעשה שהמשאיל הכא הדין והוא להלוה להלות הערב של שלוחו נעשה שהמלוה  הוא

.        , שליחות,       בר אינו כשהשליח אף דמהני אפשר הם שליחות בני והשואל שהמשאיל וכיון השליח

  "   , ישראל  והתפארת י ש הערך הנתיבות דברי

    ...     '       " ( "  "  " שליחות (  בר שיהיה בעינן שואל של שלוחו שנעשה הא דלטעם הטעמים שני בין מינא ונפקא א י ק ס מ ש סימן  בנתיבות

      '      " ידי              על אפילו ערב מדין דחייב הב ולטעם באונסין נתחייב לא ם עכו ידי על או וקטן שוטה חרש ידי על לי שלח אמר אם  אבל

." באונסין      חייב שליחות בר שאינו מי

            " :   ( "  " בתחלת    ( וקטן שוטה חרש ידי על שלח כשאמר מהני לא ודאי התחייבות דנגד דבריו סתר ד י ק בס עצמו סימן באותו  אבל

  ...  '         " ידי            ועל טעמים ב וכתב השואל לרשות מכניס במה זו בסוגיא ן הר תמה שליח ידי על לי שלח לו אמר אפילו דהא  שאלה

כזרוק                       הוי לשוטה דתן מהני לא ערב מדין גם הן שליחות בני לאו וקטן שוטה דחרש שייכי לא טעמי תרווייהו וקטן שוטה  חרש

            " מטעם        חייב דעת בן לרשות מרשותו במוציא דדוקא דקידושין קמא בפרק בהדיא ן הר כתב וכך דפטור לך ואתחייב לים  מנה

    ,        ." שזרוק        בפשיטות שהביא חדא טובא עליו לתמוה יש שבדבריו מהסתירה וחוץ מתחייב לא דעת בן שאינו דרשות משמע  ערב

  "          ,'  " בקידושין           עצמו ן והר זה בדין גדולה מחלוקת שיש הבאנו כבר והלא וכו ן הר כתב ושכן ערב דין בו שייך ולא פטור לים  מנה

"       .      "  "   , ן      מהר לדייק שהוצרך לתמוה יש ועוד הכריע ולא הדעות שתי הביא מ בחו א הרמ וגם ביניהם הכריע ולא הדעות שתי  הביא

  ,"       " ,         [ " מה[    ומכל מתחייב לא דעת בן שאינו דרשות משמע דעת בן שאינו למי תן באומר מתחייב שלא א הרשב דעת את  בהבאתו

      "     , "      " דין    שאין בפירוש כן שכתב עצמו א הרשב לשון הבאנו וכבר א הרשב דברי תמצית רק הביא ן שהר מבואר לעיל  שהבאנו

  "    "  "        . שהבבלי      וכתבו א הרשב על שחלקו א והריטב ן הרמב דברי את הנתיבות זכר לא והנה הירושלמי כתב ושכן לחרש בתן  ערב

          ,   , " של      לשיטתו היינו לחרש תן מהני דלא הירושלמי דפסק הא אדרבא ולדבריהם ל הנ בסוגיא הירושלמי בשיטת אזיל  לא

      , " ערבות              משום שהטעם הבבלי לשיטת אבל ל וכנ זכיה משום אלא ערבות משום לפלוני מנה תן דין של הטעם דאין  הירושלמי

   .       ( "    , מקום     (   דמכל אלא לים מנה מזרוק הוא וחומר וקל ן הרמב שכתב וכמו החרש הוציאה כשכבר לחרש תן מהני שפיר  לכאורה

 ,            "   , ועל     וליטלה לחזור דיכול משום היינו במקל הכישה מהני דלא דהא הסביר ן הרמב דהנה הנתיבות עם הדין דלמעשה  אפשר

  "     ,       ,     , לחרש    דבתן ן הרמב בלשון מבואר והחילוק הוציאם וכבר לחרש לתן דמי ולא בזה לן איכפת לא נאבד שעכשיו שאף  כרחך

  "      .      " הדין"          שהוא ן הרמב כתב זה פי ועל במקל בהכישה כן שאין מה כן עשה והרי לו אמרה החרש שיוציאם מנת על  מתחילה

         " "    , הלה        קנה לא שהרי מעותיך ממנו טול לו לומר שיכול ן הרמב שכתב וכמו החרש הוציאה לא כשעדיין מהני לא לחרש  דתן

     ( לחזור",              (  שיכול כיון מהני ולא הוציאם כשלא לחרש ותן במקל להכישה דומה חרש יד על לי דשלח אפשר כן ואם  כלום

   ,                  . מנה  בתן דבשלמא וליטלה לחזור דיכול כיון יתחייב לא נמי פקח ידי על לי שלח דאפילו קשה כן דאם אלא ממנו  וליטלה

 ,(        )          , אבל,     זכיה בר דאינו לחרש בתן כן שאין מה בו לחזור יכול הנותן ואין הפקח בו זכה כבר לחלוטין המנה לו שנותן  לפקח

       ,         , משום     או וזכיה שליחות משום או ותירצו כן האומר נתחייב דבמה הראשונים הקשו מתחילה הלא פלוני ידי על לי  בשלח

,"        "  " ערב,          מדין אלא הוא שליחות מדין לאו דהכא להדיא ן הר שכתב וכמו שליחות בלא אפילו מועלת דערבות ומבואר  ערבות

,    . "  ,     , להעיר             יש ועוד ע וצ מחרש פקח שנא ומאי פקח השליח אם אפילו וליטלה לחזור יכול אינו למה שליחות כאן אין  ואם

  ,        , על"              ואף לך אני ואתחייב אמר דלא משום היינו במקל הכישה מהני דלא והא ערב מדין מהני פלוני ידי לי דשלח פירש ן  דהר

            "  , מדין        ומחייב לה מנטרא ושליח דעבד אדעתיה סמכא פרה בהדיה דאזול כיון דהני וביאר פלוני ידי על לי שלח מהני כן  פי

  ,              " אינו         דאולי חרש ידי על לי שלח מהני דלא לומר אפשר כן גם זו ולסברא אדעתיה סמכא לא במקל הכישה לו אמר אבל  ערב



              . דלא        לך אני ואתחייב בפירוש כשאמר בחרש אף דמהני פשיטא זו לסברא מקום ומכל דעת בן דאינו כיון החרש על דעת  סומך

. לים    מנה מזרוק גרע

     "          ( "  " דהא     ( ערב מדין מתחייב דשפיר ם עכו ידי על לי שלח דבאומר מודה הוא הרי ד י ק בס כאן הנתיבות לשיטת דאף  ונראה

"   , "    ,          "    . ם   עכו דהלא ם בעכו לדון יש שנתן מה וליטול לחזור כשיכול ערב דין דאין שהבאנו ן הרמב דלדעת אלא דעת לבן  מסר

.    "      ,           , בזה    לעיין ויש ם העכו יניחנו שלא אפשר אבל וליטלה לחזור הנותן יכול לכאורה דין פי על כן ואם אחר בשביל זוכה אינו

              " "   '  "  " והפטר  לומר צריך הפקר במקום הנח או לים זרוק אמר אם דודאי פשוט הדבר ד ולפע הנתיבות כתב א ק ס כ ק  ובסימן

סימן                     העזר באבן שמואל בית שכתב מה ועיין והפטר לומר צריך שמירה בתורת לידו באתי החובל פרק סוף קמא בבבא  כמבואר

                     "  " מדין'  הוא לפלוני מנה דתן הוא כלום לאו לך אני ואתחייב או לך אני ואתקדש לים זרוק אמרה אם טעמא דמהאי ח י ק ס  ל

לך                        אני ואתחייב וקטן שוטה לחרש תן אמר דאם נראה זה ולפי האדם ליד בא שלא כיון משתעבד הערב אין גונא האי ובכי  ערב

    "  " דאפילו                שכתבו אדם אומר ה ד ט י קדושין מתוספות זה לדין ברורה וראיה האדם ליד שבא כיון דמהני לך אני ואתקדש  או

                ' ודאי       ואתחייב וקטן שוטה לחרש תן כשאומר כן אם הוא קטנה דבבתו אף בתו שכן וכל וכו ואתקדש לפלוני מנה תן אומר  היה

    ] "          " מדין ...       מקובצת בשיטה ראיתי ולא ערב מדין הוא וקטן שוטה חרש ידי על דשלח ח צ מציעא בבא מקובצת בשיטה וכן  חייב

.            , "  "  "     [. ערב      מדין מהני שפיר וקטן שוטה חרש ידי על לי דשלח א י ק ס מ ש בסימן כדבריו והיינו וקטן שוטה חרש ידי על  שלח

. פטור         לים מנה דזרוק סתם כאן גם מקום ומכל

        [  ]   " :   ( "   ) " וזוכה  נהנית הרי שלה ויהא לבתי תן דאמר בקדושין מהתוספות משם ראיה ואינו עליו השיג א קכ סימן ריש י ש  ובערך

   '    "  " הבית                כונת וכן ל סימן סוף ע באה ז הט שכתב וכמו דבורו פי על נהנה דאחר כיון ערב מדין אביה מתחייב כן מחמת  בהמעות

לו                        ואין השליח של הנשלח החפץ ישאר דלא אדם ידי על שלח אבל ערב משום חייב לו תן כשאמר אדם ליד בא דאם  שמואל

זוכה                       אחר בשביל לזכות יכול אדם אותו אם רק ערב משום בו לית לים דבזרוק הפוסקים לאותם כלל ערב משום בו לית  הנאה

     " בו                   לית וקטן שוטה וחרש ם עכו ידי על בשלח כן ואם בעדו זכה שלוחו נמי דהכא לידו נתן כאלו שלח שאמר זה וחייב  בשבילו

באמר                      ואפילו שם שמואל הבית שכתב כמו ערבות משום בו אין לים בזרוק לדינא דעיקר כיון ערבות משום ולא זכיה משום  לא

בחידושי                      שכתב וכמו זכיה לו שיש דעת לבר שיתן דוקא וצריך לעצמם זכיה בני דאינן ערבות משום בו לית ושוטה לחרש  תן

לקמן" ...    ...               ומבואר שם התוספות שכתבו כמו לעצמה זכיה לה יש דקטנה מתוספות ראיה ואינו מירושלמי ראיה והביא א  רשב

                    " אחר  לחייב יכול אינו לעצמו זכיה לו דיש אף אחר בשביל לזכות יכול שאינו בקטן גם נראה זה דמירושלמי איברא ה רל  סימן

"          '   " ה            עייש דעת בן אחר שיהנה רק צריך אין יוחנן ר בשם א לר אבל בירושלמי דאמר מאן לחד רק זה אך בקבלתו ערב  מדין

  "                     ' קמא  פרק ש ברא משמע וכן נפשו ומשעבד הערב גמר הנאתו ידי על רק כן גם דעת בן הנהנה שיהא צריך אין יוחנן לר  ואפשר

                  " מטיא   דלא היכא אבל נפשיה ומשעבד גמר אחריני לאינש מטיא מיהו לידיה מטיא דלא גב על דאף דכתב ג י סימן  דקידושין

     "          "  " אלא       דעת בר לאינש דוקא ש הרא דכונת לומר צריך אין לעיל שכתבתי מה ולפי נ ק ש ועיי לערב דמי לא אינש לשום  הנאה

נהנה                       הוא כאלו הוי ונהנה הכלב שאוכל מה לכלב בתן גם לומר יש ובאמת ערב משום בו דאין לכלב בתן ליה מדסבירא  דמוכרח

                ... " לים       דזרוק לפוסקים רק ידו על נהנה אחר כשאין ערב משום מתחייב לא פנים כל על ן ת סימן סוף אברהם המגן שכתב  כמו

". ערב     מדין מתחייב כן גם

להגוי   "                   ליתן שלוחו נעשה דלוה ערב משום המלוה חייב גוי ידי על שלח הלוה לישראל אומר המלוה דישראל כאן שם כתב  עוד

" ע                    באה כמבואר ספקא הוי קדושין דלענין וכיון ערב מדין מקודשת לך אני ואתקדש לים דזרוק לפוסקים והפטר לומר צריך  ואין

"  "     "  .  [  ]" :   ] "  "      ' ש   ב מ ח קידושין ספק דהוי ל ר בדבר להחמיר ויש היטב בבאר לפנינו צ וצ צ ח בשם שם היטב בבאר ל סימן  סוף

       "               [" עוד" הביא והנתיבות ספק הוי נמי הכא פ ש סימן כדלקמן דדינא ספיקא הוי ממון לענין דגם שם מילואים באבני כתב וכן צ  צ

"    "  "            " ה      בד שם ומבואר א והריטב ן הר כתב כך שם והנה ערב מטעם הוא ידי על דשלח ט צ דף מציעא דבבא זקנים  מאסיפת

בו                        אין לים דבזרוק לפוסקים ראיה אין כן ואם ערב מדין חייב כן גם לך ואתחייב לים זרוק לו באמר ליה דסבירא במקל  הכישה

" לשליח                 הנאה דאין שלח לו באמר נמי הכא ידו על אדם שום נהנה שלא כיון ערבות משום

  ,               " דאם    אלא פטור לים מנה דזרוק להסוברים כלל ערבות שייך לא השליח ביד החפץ ישאר שכשלא י ש הערך שסובר  הרי

,          "  "  , ערב         מדין שהוא מציעא בבבא במשנה החיוב טעם שפירשו א והריטב ן והר המשלח בשביל זוכה הוא אז דעת בר הוא  השליח



   "    ) "  " ולא          הדעות שתי ן הר הביא דבקדושין ואף ן והר א הריטב בדברי וכמפורש חייב לים מנה דזרוק שסוברים אזלי  לשיטתייהו

.( " ל,     וכנ דחייב נקט כאן הכריע

"          ,        " א[    הרשב לשיטת אף מהני לקטן דתן לומר דאפשר וממילא לעצמו לזכות יכול דהא מחרש עדיף דקטן י ש הערך שכתב  ומה

[.        , המקנה    בספר זו סברא ראינו לעיל הרי מהני לא לחרש דתן

              " ('  "  " דעשה   (  כיון ערב מטעם לשלם חייב לך אני ואתחייב שלך כסות קרע לחבירו אמר אם א ק ס ד שמ סימן הנתיבות כתב  עוד

                " לי       חייב שאתה מחובך ותפטר לים מנה זרוק אמר אם הדין הוא זה ולפי קידושין ריש ן בר כמבואר פיו על ממון והוציא  מעשה

כשעשה                    לשלם חייב מביתו דאפילו כיון דפטור שכן מכל הקריעה מחוב ותפטר כסותי קרע כשאמר שכן ומכל דפטור ודאי  מכבר

 ,     , "    , "        " וסתר     חייב לים מנה דזרוק ן הרמב דעת דהיינו ן שבר הראשונה כדעה הנתיבות נקט שכאן הרי ערב מטעם פיו על  מעשה

   )  "         .  "  " מקצת    אלא הבאנו ולא שם א ברמ המובאים המרדכי דברי לפרש האריך דכאן אלא דפטור כ וק מ ש בסימן שנקט  מה

 " ( )   . "  ,    "   , שכתב),        ומה שם המקנה ובספר ע וצ המרדכי כדעת פסק א הרמ אבל כן לן קיימא דלא דעתו לדינא ואולי  דבריו

       "  "             " לפטור"  מנת על כסותי את בקרע דדוקא א ע ג צ דף קמא בבא כן משמע לא מתחייב לים מנה בזרוק דאפילו ל ז א  הריטב

את                     בקרע ודוקא מתחייב לא דבזה כרחך על לשלם שאתחייב מנת על כסותך את בקרע טפי רבותא נקט מדלא משמע  פטור

על                   אמר אפילו עצמו את להתחייב יכול אינו להתחייב אבל בעלמא בדיבור אפילו מועיל דמחילה משום מלשלם פטור  כסותי

." מתחייב           לא לך ואתחייב לים מנה בזרוק הדין והוא להתחייב מנת

מעשה     "                דעשה כיון ערב מטעם לשלם חייב לך אני ואתחייב שלך כסות קרע לחבירו אמר אם ד הנתיבות שנקט דמה  נמצא

  ,      ,           " בבא    דמהגמרא להיפך כתב המקנה הספר הרי דחייב לים מנה זרוק הדין הוא זה דלפי הנתיבות והעיר פיו על ממון  והוציא

.         ,     , פטור      כן גם לים מנה דזרוק הוכיח ומזה יותר רבותא נקט מדלא פטור כסותך את דקרע משמע קמא

  "          ( "    ' השליח  (    היה ואפילו דחייב שליח ידי על לשלוח לו דבאומר וכתב סתם ז י אות יכין ח פרק מציעא בבא ישראל  ובתפארת

    ,       ," בחרש"        ליתא ודאי דשליחות ערבות משום המשנה דמפרש מוכח ולכאורה נינהו שליחות בני דלאו ושוטה קטן או ם  עכו

    ,              , " דיעה   בני דאינם דכיון וקטן שוטה בחרש מתחייב אם ברור אינו ערבות משום דגם הראנו דלעיל אלא ם ועכו וקטן  שוטה

"  "  ) "  "  " א               י ק שבס אלא ד י ק ס מ ש בסימן בנתיבות שראינו וכמו לים מנה זרוק להאומר ידיהם על שלח האומר לדמות  אפשר

        "     ,(       " הנותן  דיכול כיון ערב מדין מתחייב דלא אפשר ן הרמב שלסברת הערנו וגם ערבות דין בהם שייך דשפיר נקט כ ק  ובסימן

      "    ,( לך   (          אני ואתחייב אמר לא אם ן הר לסברת וגם כן נאמר לא למה בפקח גם כן דאם דהקשינו אלא מידם וליטלה  לחזור

          ( " שאין(           משום דעת בן שאינו למי תן באומר דפטור אפשר ל וכנ פטור במקל הכישה ולכן כן אמר בדלא המשנה מיירי  דבהכי

         "       . מנה     בזרוק דפוטר למאן ערבות שייכת לא לעולם דבשליחות י ש הערך שיטת את הבאנו ועוד עליו סומכת המשלח של  דעתו

         , מנה,          בזרוק דמחייבים לשיטתם אזלי ערב מדין שפירשו והראשונים ממנו כלום נהנה ואינו בידו נשאר הממון דאין כיון  לים

                , " שוטה.    בחרש מיירי ולא הוא שליחות משום המשנה טעם כרחך על לים מנה בזרוק הפוטרים לשיטת י ש הערך ולדעת  לים

. וגוי  וקטן

אשלם          ואני פלוני של כסות קרע לחבירו באומר ערבות דין

         "  "  "  " :      , את   קרע אמר אם שכן דכל ליה דסבירא נראה ל ז א והריטב ן הרמב ולדברי עוד כתב המקנה בספר דשם להעיר יש  אגב

ואני                       דאמר היכא מקום מכל עבירה לדבר שליח אין וגנוב בלך לן דקיימא גב על אף לשלם שחייב אשלם ואני חבירך של  כסות

  [   ]     " :('   "  )   ." " פלוני      לאיש כסותו את קרע כן עשה אמר אם אבל ב סעיף פ ש סימן הכרי ובתרומת ע וצ דיבורו פי על מתחייב  אשלם

" ) "  .    " מ                חו ז ובט החילוק ביאר ולא לחלק ויש ואתחייב לים מנה זרוק כאומר דהוי חייב דהוא לומר אפשר אני שיתחייב מנת  על

         [   ]      " :('   " עליו  שמקבל זה פטור הכי אפילו בעדך אשלם ואני כסותו את קרע בפירוש לו אמר אפילו לי נראה ב סעיף פ ש  סימן

  "  "[ "   '       ] " אף           דהא ע וצ ז ס סימן ח פרק קמא בבא שלמה של ים ל רש בדברי זה טעם ראיתי וכן עבירה לדבר שליח שאין  לשלם

?       ( הכרי         (     והתרומת המקנה הספר שכתבו וכמו לים מנה בזרוק דמחייב למאן ערב מדין יתחייב לא למה עבירה לדבר שליח  דאין

  . כוונת                    ואולי המשלח חיוב בענין כלל דבר ולא עבירה לדבר שליח דאין משום נפטר השליח דאין רק כתב שם שלמה של  ובים

. זה"            מטעם ממון להוציא אין לים מנה בזרוק מחלוקת דיש דכיון ז הט

"     ...   " :(  "  " א       (   ריטב שכתב למה ולכאורה המקנה בספר וראיתי וראיתי ה ד ז י סימן דיינים בינה האמרי בזה דן שכבר ראיתי  ושוב

יש                      כן אם שומעין מי דברי תלמיד ודברי רב דדברי לו ישמע שלא דסבר בטעות שליחות דהוי עבירה לדבר שליח דאין  בטעמא



    . דאין                 להסוברים אף אלא לו ישמע שלא דקסבר נעשה ובטעות הוא בעלמא מילא פטומי לך אני ואתחייב דאמר בזה גם  לומר

ואין                      שומעין מי דברי תלמיד ודברי רב דדברי מצד עבירה לדבר שליחות מהני דלא משום ידע בלא אף הוא עבירה לדבר  שליח

חייב                      אינו דערב אשלם ואני דאמר אף ערב מטעם מתחייב לא גונא האי דבכי לומר יש מקום מכל לחייבו השליחות שיחול  בכח

                " לו        שאמר או דבריו פי על ממון הוציא מקום מכל דעת לבן הנאה בא דלא אף ן רמב ולדעת פיו על מעות שהוציא היכא  רק

                  . עצמו    את שיחייב אמר לא ואף פיו על דבר הוציא לא שהוא לחבירו להזיק לו שצוה היכא אבל לחבירו עצמו את  שיחייב

לומר                        יש גונא האי בכי פיו על עצמו את חייב לא הוא מקום מכל אבל לשלם רחמנא חייבו לחבירו הזיק אם ממילא רק  לחבירו

."      " ערב  מטעם נתחייב שלא מודה ן הרמב דאף

     "  ,       " דערבות       חיוב דכל כיון זה ולפי וכתב היא שליחות מטעם דערבות לעיל שהבאנו ם הרשב דברי את בינה האמרי הביא  ושוב

כן                     אם הערב של שלוחו למפרע המלוה נעשה משלם הלוה אין אם והלוה המעות לקח הערב כאלו הלוה הלואת דחזינן  הוא

    ," לעיל                 הבאנו כבר אבל אשלם ואני כשאמר אף פטור כמותו אדם של שלוחו לומר בזה שייך דלא עבירה לדבר דהוא  היכא

.     " ממש       שליחות מדין שהיא ם הרשב כונת דאין והעלה מזה חזר ששוב

          " וכך  כך לך אתן טריפה תמצא ואם פרתך שחוט באומר ש הרא תשובת

        " ( "   "   "    '   "  ) " פן"  לשחטה ירא והיה פרה לו היתה ראובן שאלה ד כ סעיף ז ר סימן מ חו בטור והובא ט סימן ו ס כלל ש הרא ת  בשו

אתן                      אני כשרה תמצא ואם וכך כך הבשר בעבור לך אתן אני טריפה תמצא ואם אותה שחוט שמעון לו אמר טריפה  תמצא

היה            ...            לא כי קנין בלא נעשה זה שמקח לי יראה תשובה הפרה נטרפה לסוף שליש ביד משכון שמעון לו נתן וכך כך  לך

      " ( מדין        ...".    ( שמעון יתחייב לא אמאי לי וקשה שם יוסף הבית והקשה בו לחזור שמעון ויכול בעלמא דברים אלא  כאן

דומיא                       אשלם אני הלוה ישלם לא אם אומר הוא הרי נמי וערב בחיים מוכרה היה כן לא שאם שחטה פיו על שהרי  ערב

הכא                     אבל ומקני גמר ליה דמהימן דמשום שאני דערב לומר ויש כך אשלם כשרה תמצא לא אם שמעון הכא דאמר  דמאי

שהתנה                     אלא וממכר מקח דרך אלא לה נחית ערבות מתורת לאו דהכא לומר יש ועוד משכון לו נתן שהרי הימניה  לא

כלום                      לאו הקנין מדרכי בדרך קנה שלא וכיון וכך כך בעדה יתן טריפה תמצא ואם וכך כך בעדה יתן כשרה תמצא  שאם

 "  " " :   ,     ( "    " יפה".    (  ש דהרא נ ולעד הוא ותירץ יוסף הבית קושית הביא ז ר סימן בסוף ע בשו שנדפסה עוזר מהרב ובהגהה  הוא

,           ,    "  " אדם  [   לידי הנאה באה כשלא ערב דין שייך אם דהיינו לים מנה בזרוק ן והרמב ש הרא מחלוקת והביא לשיטתו  פסק

      "   ... [      "   " אדם   שום נהנה דאין כיון לשיטתו ש דהרא נמצא הכריע ולא הדיעות שתי שהביא פ ש בסימן א הרמ דברי  והביא

ערב                   מדין שמעון מתחייב שמא הוא דדינא דספיקא לדידן אבל שמעון משתעבד לא לכן שלו טריפה בהמה בשחיטת  כאן

כך                    בבשרה שמעון לו שישלם עד משכונו לשמעון להחזיר ראובן צריך אין לדידן לכן לך ואתחייב לים מנה בזרוק  כמו

.('  "  )    ," ד      ק ס שם הקצות כתב וכן ברור וזה עצמו שהתחייב כמו וכך

   ...    "      ( ראובן     (   צריך אין הוא דדינא דספיקא דלדידן עוזר הרב שכתב מה שהביא הסימן בסוף שם זהב פעמוני בספר ראיתי  והנה

    "     " :   " המשכון       להחזיר דחייב נקטינן ש הרא כסברת בודאי בדידן ואנן עליו וחלק שמעון לו שישלם עד משכונו לשמעון  להחזיר

  ."        [ "  ]   "  "    " כתבנו  וכבר להחזיר וחייב נקטינן דכוותיה בודאי כן ואם פ ש בסימן שם בתרא א בי ש הרא סברת הביא ם ומור  הואיל

   ,  "       . המקומות         ברוב הנה בתרא א כי דהלכה זהב הפעמוני שהביא והכלל עוזר הרב וכדעת דדינא ספיקא דהוי פוסקים כמה  שדעת

  ,    "  "   "     , שכן       ונראה מכריע אינו הוא א וי א י כותב א שכשהרמ כתבו אחרונים וכמה המחבר בדברי דנים הם כן האחרונים  שכתבו

     ,    " ספק           הוי לים מנה דזרוק זהב מהפעמוני להיפך א הרמ של עצמם אלו מדברים שהוכיחו המקנה והספר מילואים האבני  דעת

  ,  "       "        , כל      ועל בתרא א כי להכריע שדעתו זה כלל נאמר א הרמ בדברי שגם שכתב מי דיש אלא קידושין לגבי חומרא רק ולא  גמור

 ,             . ולא         ופרח כפתור עולים דבריו הרי כן סובר שמואל הבית שגם נאמר ואם חשוב חידוש וזה זהב הפעמוני דעת שכן מבואר  פנים

          "  " מבואר       ביניהם הכריע ולא לים מנה בזרוק הדיעות שתי שהביא מ שבחו א הרמ דמדברי מילואים האבני קושית עליו  קשה

       ,      "   ,  , שכתב    וכמו לדינא דעתו שכן מינה שמע באחרונה הפוטרים דברי הביא שם א שהרמ כיון דאדרבה גמור ספק דהוי  דדעתו

  ,"   "     "          , כמשמעו  כוונתו בדבר להחמיר יש ד לים מנה בזרוק ע באה שפסק דמה שמואל הבית פירש שפיר כן ואם זהב  הפעמוני

  "  "  ( "   "    )   ,    . ראינו     דאם ד נלע והיה כתב ב י אות ד י סימן הפוסקים כללי חמד דבשדי להעיר יש ועוד קידושין גבי חומרא אלא  שאינו

               [ " לאו   [  סברות שתי זה במקום שהביא ומה באמת דעתו היא שכן אמרינן מסברות לאחת נוטה א הרמ של דעתו אחר  דבמקום

   " "   ,         "' לומר        נפלאת לא ד לענ מקום מכל כן נראה לא צדיק פרי שמהרב שאף והביא וכו סתום ילמד דרך על הכריע שלא  משום



     ," יש                  זה לפי דגם ואולי זה בסגנון הסברות שתי וכתב איקפד לא ולכן אחר במקום שכתב מה על שסמך לומר ויש שכתבתי  כמו

    ,      "  "     , דדעתו    נראה כן אם בקידושין חומרא אלא שאינו היא ע באה א הרמ דברי דמשמעות דכיון שמואל הבית דברי  ליישב

    "   ,    "       , ילמד      לומר שייך אם ע דצ אלא שניה כדיעה הלכה מ בחו שגם המפורש מן סתום וילמד לים מנה זרוק מהני לא  דלדינא

.         " בלשונו         דיוק שיש רק לגמרי מפורשת דעתו אין ע באה שאף גונא האי בכי גם המפורש מן סתום

  "   '   '   ' והערה        (  א י אות ג פרק ג שער ד חלק ממונות דיני ובספר שם חמד בשדי עוד שדנו)     11ועיין אחרונים כמה דברי  שהביאו

.     ,    "  "   " להאריך  המקום כאן ואין בפירוש הכריע ולא א וי א י כשהביא א הרמ בכוונת

שטות            של בענין אלא אינו לים מנה דזרוק דפטור שאול המגן דעת

    "    '   "       ( " דאינו"   (  לי אמר טאווריג ד גאב זיוו מענדיל מו הגדול והרב וכתב והקצות עוזר הרב דברי הביא ב קי סימן שאול מגן ת  ובשו

לכולי    ...                    חייב מסחר דרך דהוא דידן בנדון כן שאין מה ערבות דין בזה שייך ולא בעלמא שטות ענין דזה לים מנה לזרוק  דומה

    "  ... "  "  "   "           " שותף    לו שיש מי ל וז ג מ ק ס ו קע סימן ך בש שהובא גאון האי רב מתשובת לזה ראיה לי ונראה ל עכ ערבות מדין  עלמא

ספינתו                     וטבעה לו ושלח עשה וכן סחורתך עם לי וישלח אחד דבר לי שיזבין לשותפך כתוב ראובן לו ואמר הים  במדינת

    .' ספינתו                  דטבעה הכא והרי וכו מלשלם פטור אזי לו הזכיר לא אם אבל עלי שאחריות בפירוש לו אמר אם ראובן על  דאחריות

 "  "  [" "   " "  ] ( "  " כולהו           ( ם ורשד ך וש י והב האי רב ל צ לכאורה י ור י הפנ והא ערבות מדין חייב הכי ואפילו אדם בה נהנה ולא  בים

    "  " בר             ...     אחא רב אמר ב ע ט מ דף בגיטין ועיין שאני מסחר דדרך מינה שמע אלא ראובן מיד להוציא בסתם הכין להו  סבירא

        ' ואפילו             מאומה הנאה בלי נזקין בסתם מיירי ולכאורה וכו בנו חוב לבעל בנו לנזקי ערב שנעשה כגון עסקינן במאי הכא  יעקב

שן                      הנאת ידי על בהמתו בנזקי או עצמו ושתית באכילה בנו שיהנה דנזקין דהכונה שנדחוק לא אם ערב דין בזה יש  הכי

           "     "  " לו.     לשלם עליו לסמוך שמעון לו ואמר לשמשו נער שכר ראובן ע בשו שם שכתוב במה ד ס ו שט סימן נתיבות ועיין  וכדומה

  '  "    "      .'     ' דשמעון       דמיירי ב ק ס הנתיבות ומפרש ש הרא בתשובות כן גם והוא וכו כל כי חייב וכו בביתו הנער בהיות שיפסיד מה  כל

 "                " אלא     ש הרא חייבו הכי ואפילו לו ערב כלים שבירת כמו ופסידות היזקות דבכל כן גם ומשמע ש ע שיפסיד כמה לראובן  ערב

  "  "  "  "    "  '  "  "     .   " עוד     ...  ועיין ד י ק וס ב י ק ס נתיבות ושם ך בש ו ק ס מ ש סימן עוד ועיין זה בכל ע וצ למעלה שכתבנו כמו מינה  שמע

 (    ) "  "          "  "  "  "  " ועיין   ידי תחת כעת ואינו י ה ו פ ונטען טוען הלכות למלך משנה ועיין זה בכל ע וצ א סק כ וסק א סק ב שצ סימן  נתיבות

     "      . "       "  "  ' אנכי   דאמר מיהודה ערבות דיליף ג קע דף בתרא דבבא ובגמרא ש ע זה בענין יצחק נחל וספר א סק ז ע רסי משפט  שער

 "        "  .     "   "  "  ' בחיים  ל ר לפניך דוהצגתיו מקץ בפרשת בחומש פירש י ורש מיהודה הוא לחוד העיקר ז וט ולבוש י ב ש וע וכו  אערבנו

    "     "  .            " שטות   דרך אינו דאם ש כמו נראה זה דמכל ג וצע ערבות דין בזה שייך הכי ואפילו לים מנה כזרוק זה והרי ש ע מת  ולא

." ערב   הוה שפיר

  ,       ,       , שהניחו     ומיד למצרים עמהם בנימין את להוליך שרצו מיעקב הנאה האחים קבלו שפיר דשם מבין איני מיהודה הראיה  והנה

                 , קודם   הלוה הפסידן אם אף הערב נתחייב דמיד הדין שבודאי מהמלוה המעות את שקבל כלוה זה הרי עמהם ללכת  יעקב

    ,       "          . הרי  כן גם דשם הנער בעד לראובן שערב בשמעון והנתיבות ש הרא מתשובת שהביא הראיה את גם לדחות יש וכן מהן  שנהנה

          , ואשלם             פרתך שחוט לו שאמר דידן בנדון כן שאין מה שמעון נתחייב זה ידי ועל הנער נהנה הרי הנער את ראובן כששכר  מיד

        ] .         , שומר    בעד שערב משפט השער שיטת את נביא ולהלן הנאה שום קבל לא מעולם הרי טריפה דכשנמצא טריפה תמצא אם  לך

       , לכולי              משתעבד שכר שומר בעד ערב אבל אדם לשום הנאה מטיא לא דהא לים מנה בזרוק דפוטר למאן משתעבד לא  חנם

             . של        שאינו מסחר בענין אף שייך לים מנה דזרוק שהפטור דסובר מבואר הרי בשכרו שזוכה בזה שכר השומר נהנה דהא  עלמא

.     , שכתבנו,                כמו ממש והיינו הערב את לחייב מהני שפיר קבלתו ידי על השומר בו שזוכה שהשכר סובר גיסא ומאידך  שטות

   "  "      [. דאינו           מוכח ודאי ל הנ י ש הערך מדברי מקום ומכל בדבריו וכנזכר משפט השער של אלו לדברים ציין עצמו שאול  והמגן

                   , השליח   ביד החפץ ישאר שלא כיון דעת בן גדול ישראל ידי על אפילו לחבירו חפץ דבשולח שם נקט שהרי שאול כהמגן  סובר

 .        ( אבל         (     כלל שטות של ענין זה שאין אף וזכיה שליחות מדין רק וחייב לים מנה בזרוק דפוטר למאן ערבות משום בזה  אין

           , אינו        שטות דרך שאינו דכל שאול כהמגן שסובר משום הוא אולי בשליחות אף ערבות שייכת דאכן וסובר שחולק  הנתיבות

    ) "      ('  "  "  )    , סובבת    שאול המגן תשובת שכל ל הנ עוזר הרב דברי הביא ח ק ס ז ר בסימן עצמו דהנתיבות אלא לים מנה לזרוק  דומה

   ,       ,   "          ,(! דאינו  משמע ומזה עוזר הרב על השיג לא הרי ערב מדין ש הרא מחייב דלא להא אחר טעם נתן ששוב ואף לדחותם  עליהם

   ,     (    ) "     . "  , שתן   כתב שהרי שאול כהמגן דלא מוכח לים מנה בזרוק שפוטר א הרשב דברי מעצם ולכאורה ע וצ שאול כהמגן  סובר



       , אינו              החרש בהנאת האשה שרוצה מה ולכאורה זכיה בר החרש שאין לפי ופטור לים מנה לזרוק דומה לך אני ואתקדש  לחרש

.           . גאון    האי רב מתשובת שאול המגן שהביא בראיה נדון ולהלן כלל שטות של ענין

  " דזולשפט  בסוגיא א הריטב דברי

                 " ( "  " כדקא  (  ליה משלם ליה זבין ולא ופשע חמרא ליה למיזבן לחבריה זוזי דיהיב מאן האי חמא רב אמר ב ע ג ע דף מציעא  בבא

סתם                    ביין מילי הני חמא רב קאמר כי אמר מנהרדעא זביד דרב קמיה לשמעתא אמריתא אמימר אמר דזולשפט אפרוותא  אזיל

קניא                        לא ואסמכתא היא אסמכתא טעמא מאי לא נמי סתם יין אפילו אמר אשי רב ניהליה ליה דמזבני יימר מי לא זה ביין  אבל

." בידו                 לאו הכא בידו התם במיטבא אשלם אעביד ולא אוביר אם דתנן מהא שנא מאי אשי ולרב

                   " ( גרמא" ( אלא היזקו שאין מפני פטור שהוא חבירו של כיסו ממבטל שנא ומאי כלום לו לשלם חייב למה לי קשיא שם א  בריטב

        " יקח               לא שאם בפירוש כן כשהתנה נמי דהכא י ר ותירץ בפירוש כן עליו כשקבל אלא לו לשלם חייב אינו שדהו הוביר אם  וכן

לו                       ישלם כיצד לפרש אלא הוצרך ולא מחייב לא הכי דבלאו פשיטא דהא מפני כן התלמוד הזכיר ולא שלו פסידא לו שישלם  לו

סחורתו                       ליקח מעותיו לו שנתן כיון כלל תשלומין עליו קבל שלא פי על אף דהכא תירץ הרב ומורי לו ישלם חשבון זה  ולאי

הרי                         כן דעת על מעותיו לו ונתן עליו וסמך לו שיקח הבטיחו שזה אלא אחרים ידי על או עצמו ידי על לוקח היה הוא  ואלמלא

שכירת                     ענין וזה ערב מדין ליה משתעבד ממונו לו ונותן עליה דסמך הנאה דבההיא בהבטחתו שהפסיד מה לו לשלם חייב  הוא

שמפסידין                   מה להם לשלם חייב הבית שבעל או בהן כשחזרו שמפסיד מה הבית לבעל לשלם שחייבין דלקמן דבפרקין  פועלים

 "   .     " נקט               א שהריטב הרי מקובצת בשיטה דבריו והובאו גדול דין וזה פיו על שיפסידו במה לזה זה נתחייבו זה על זה שסמכו  דכיון

  "   "     , משמע            לא ש והרא דמהתוספות א רע העיר כבר אבל בו חזר כך ואחר לפועלים מלאכה שהבטיח הבית בבעל ערב דין  דשייך

 "  " ([    ,   ]        "  "  " דהא.  (   י לר קשה בזה זה כשחזרו ופועלים הבית בעל תרעומות אלא זה על זה להם אין ה ד ב ע ו ע דף שם בתוספות  כן

ויש                        היום אותו נתבטלו ידו שעל כיון בטל כפועל להם יתן לא אמאי כן אם קמא בהגוזל דגרמי דינא דדאין מאיר כרבי לן  קיימא

        " ('  ) " כל       ..."    שכרו וכבר הלכו לא אם נמי הדין והוא ב סימן ש הרא כתב וכן להשתכר ימצאו עוד בו שכשחוזר דמיירי  לומר

ידו                     ועל דגרמי דינא דדאין מאיר כרבי לן דקיימא בטל כפועל שכרן להן נותן להשתכר עוד מוציאין ואינן פועלים בתים  בעלי

     "      " (   ) "   ." דינא  דדאין מאיר כרבי שהוא ש והרא התוספות שכתבו דגרמי דינא ובעיקר שם וחדוש דרוש א רע והקשה היום  נתבטלו

דבריו                    על מפסיד וזהו עצמו בשיעבד אבל לכך עצמו נשתעבד בלא היינו דגרמי דינא דאין אי פלוגתא דלכאורה נפלאתי  דגרמי

." " ע                       וצ היטב ודוק לך אני ואחייב לים מנה זרוק כאומר הוי הבית בעל את מניחין דיבורו פי ועל ששכרן והכא קנין כמו  הוי

"   ]     ... "    "  (' ש  (    הרא מחלוקת והביא אזלי לשיטתייהו לומר יש א רע בחידושי דהתפלא ומה תירץ ו פרק ריש שם שמואל  ובגידולי

         "   ... [ כשיטתו"          ערב מדין ולא גרמי מדין חיוב הכא מפרש ש הרא ולכן לים מנה זרוק באומר ערב דין יש אם בקידושין א  והריטב

       "     ." לפועלים"      מלאכה שהבטיח הבית שבעל שמואל והגידולי א רע דנקטו דהא איברא הנזכר כשיטתו ערב מדין מפרש א  והריטב

 '  "  "   "  "  "  )     ,     , סימן     א ק ס ג קפ סימן א ל ק ס ו קע סימן מקומות בכמה הנתיבות דהנה מוסכם זה דאין נראה לים מנה זרוק כאומר  הוי

, "   " )  "  "   ,    "  "     ('  "  "   '  " ח"  קע סימן מ חו סופר ם חת ת בשו וגם בהלכה גדול ליסוד ל הנ א הריטב דברי את הביא ו ק ס ו ש וסימן ב ק ס ד  ש

 "      "  "    (  '   " דהא      א אהריטב אדם יחלוק לא דלדינא ונראה וכתב א הריטב דעת הביא בהגה ז סעיף ב רצ סימן צבי בנחלת דבריו  הובאו

       "    ,"...     " בזרוק   ...  דמחייב בקידושין שיטתו על בנויים הם א הריטב דברי ואם לו מודים הפוסקים כל ד ולפע מפועל נכונה  ראיתו

    ,      ,   "  "     , או  ספק משום או פטור דלהלכה הסכימו הפוסקים וכל ופוטרים חולקים א והרשב ש שהרא ביארנו כבר הלא לים  מנה

 "       ,( סופר   (        ם והחת הנתיבות סתמו איך כן ואם לפטור מקומות בשני סתם עצמו שהנתיבות הבאנו וכבר כהפוטרים לן  דקיימא

   "      "   ] . ולא"      הואיל מקום מכל ומסקנתו קצת בידיה רפיא סופר ם שהחת הוא ואמת המוחזק מן להוציא ובפרט לחייב א  כהריטב

,"               " פנים         כל על ולבצע לפשר אראה לידי כשיבוא כן על כן קצת משמע לא ו קט סימן קמא דבבא במרדכי וכן להדיא כן  מצאתי

   , דמהמרדכי                רק וכתב כאן ומסתפקים חולקים לים מנה בזרוק מסתפקים או הפוטרים הפוסקים שכל כתב לא מקום מכל  אבל

 ,    "     "        !" ובמקום"    הוא יחיד דעת א שהריטב וכתבו והנתיבות סופר ם החת על תמהו פוסקים כמה באמת והנה כן קצת משמע  לא

  "      [.          , סוברים   סופר ם והחת שהנתיבות מוכח דלכאורה נמצא פטור לים מנה דזרוק זה מטעם השגותיהם אין אבל בזה הארכנו  אחר

"  "    ,   "     .         " הוי  בלשונו א רע דנקט והא כן סובר א רע שגם נראה ולכאורה לים מנה זרוק בדין כלל תלויים אינם הללו א הריטב  דדברי

 " "   ,         ,    " על       נפלאתי כתב דאיך איגרי מרפסן באמת דבריו הלא כן לא דאם דוקא לאו הוא לך אני ואחייב לים מנה זרוק  כאומר

  "      "       " שכתב"        וכמו כלל לערב דמי דלא נוטה ודעתי לים מנה זרוק גבי כתב עצמו ש שהרא בעוד ערב מדין לחייב כתב שלא ש  הרא



        "   " "      , חומרא  מצד ולא גמור ספק ומטעם מדינא היינו בדבר להחמיר וראוי ש הרא שהוסיף שמה נאמר ואפילו שמואל  הגידולי

           , "  " לחייבו,       כתב שכאן במה עליו להתפלא אין בודאי מקום מכל הנה ע באה א הרמ בדעת מילואים האבני שכתב וכמו  בקידושין

! להלכה      ברור טעם שהוא גרמי מדין

   , דברי                  הרי דלסברתם אלו בציורים ערב דין דשייך האחרונים דנקטו הא שפיר אתי שאול והמגן זיוו מענדיל הרב דברי לפי  והנה

     , גמור"              מסחר בעניני מיירי דהם לים מנה זרוק לדין כלל ענין אינם להלכה שהביאם האחרונים ודברי דזולשפט בסוגיא א  הריטב

המגן   (                לשיטת מסכים דאינו ומשמע השגה בלי עוזר הרב דברי הביא עצמו דהנתיבות הערנו דכבר אלא שטות בעניני  ולא

               , " שום). [       נהנה לא שלמעשה אף ערב דין ששייך רק לים מנה מזרוק להוכיח רצה שלא א רע דברי גם כן לפרש יש ואולי  שאול

  "             ,      " וכדעת,   יודה ש הרא גם מסחר דרך דהוי היכא אבל שטות דרך דהוי משום היינו לים מנה בזרוק פטר עצמו ש שהרא ואף  אדם

[. "  ,           "        , ע  וצ קושיתו יסודי ולבאר לפרושי ליה הוה האי כי דכל א רע בדברי כן להעמיס דדוחק ודאי אבל שאול המגן

בפקדון  ערבות

 ('   "   "  "  )          ( "  ) " לשנים"  א סעיף ז ע סימן מ חו ע שו עיין לזה זה ערבים דשניהם כאחד שלוו שנים בין חילק ז כ סימן א הרמ ת  בשו

          " : דשאני        מאחד שלוו לווים שני דין להם אין דאפוטורפסים נראה ותו חבירו בשביל אחראי האחד שאין כאחד פקדון  שקבלו

המלוה                      להם הלוה דהכי ואדעתא לזה זה ערבים ונעשו מהנין ונהנו הואיל אמרינן כן ועל זה מדבר טובה להם שיש לווים  שני

              . של        ערבות עליו קבל דמסתמא אמרינן לא מזה טובה להם שאין שומרים גבי אבל להן מלוה היה לא הכי דבלאו דעתיה  ואמדינן

           " לומר    ...        יש שנים גבי לוה כאחד דינו שנים גבי הפקיד דאם ן הרמב בשם לעיל שכתבתי פי על ואף לצרה לו דמה  חבירו

               [ "  " ] ( " להיות( חנם שומר מתנה ששנינו וכמו בפירוש בהדייהו דהתנה מיירי אלא פקדון בסתם איירי לא ן דהרמב ל צ ם  דהרמב

 "  "  "   "   " :     ('  "  "  ) "  ."' פרק  ן והר ש והרא ן הרמב דבדברי ד לפע נהירא ולא עליו והשיג דבריו הביא א ק ס ז ע סימן ך ובש כו  כשואל

  "   "    .    " דשייך         סוברים א הרמ ובין ך הש דבין נמצא עוד שם ועיין לשנים כהלוה דינו פקדון בסתם דאף מוכח הפקדון  שבועות

              "   "   , דמה  חבירו של ערבות עליו קבל דמסתמא אמרינן לא מזה טובה להם שאין שומרים גבי ד סובר א דהרמ רק בפקדון  ערבות

.        "  ,      " להתחייב  עליו מקבל בסתם שאף וסובר חולק ך והש מהני בפירוש התנה אם אבל לצרה לו

  " :( "   )   . מילתא          דהאי איברא ז כ סימן שומרים אפרים במחנה בפקדון ערבות דין בעצם פקפקו משפט והשער אפרים המחנה  אולם

ומטי                     הואיל חבירו חלק על ערב נעשה שזה ערבות שייך לשנים השאיל או בהלווה דבשלמא לי ברירא לא פקדון גבי  דערבות

דאין                      בעדו ערב שנעשה זה יתחייב היאך לנפקד הנאה ליה מטי דלא פקדון גבי אבל דמי לו הגיע כאילו לחבירו הנאה  ליה

"         " א           הרשב הסכימו ולזה התוספות משם דקידושין קמא פרק ש הרא שהביא וכמו לחבירו הנאה ליה מטי כי אלא מתחייב  הערב

                   "    " הנאה"  שום ליה מטי דלא פי על ואף ערב מדין מתחייב זה הרי פיו על מעשה שנעשה דכל שכתב ן הרמב כדעת שלא ל ז ן  והר

       "  " שעל              כיון אלא שימשוך צריך השומר דאין ל ז ש הרא שכתב מה לפי ואפילו לך אני ואתחייב לים מנה זרוק ליה דאמר  וכגון

אמר                    כי אבל שמירתו וסילק סמך דיבורו דעל משום טעמא היינו השומר מתחייב המפקיד שמירתו סילק שומר של דיבורו  פי

." מעליא                    שמירה ישמרם שלוי זה של דעתו דסמכא אסמכתא הוי לך יתחייב אם ערב ואני שישמרם ללוי תנם למפקיד  ליה

         "  "    "  (' משום[  (   משיכה בלי מתחייבים שכר ושומר חנם דשומר דסברי ל ז ש והרא התוספות דברי ועל כתב ז סימן שם אחר  ובמקום

,       ,       , לומר          אפשר אי ערב מדין דאי מתחייבי קא טעם מאיזה להבין צריך חפצו מעל שמירתו וסילקו הבעלים סמכו זה של פיו  דעל

,     "    "...    "  " לים         מנה בזרוק דפטר ש הרא דברי והביא דקידושין קמא פרק ל ז ש הרא כתב לך אני ואתחייב לים מנה בזרוק  דהלא

[. " ז    כ בסימן לשיטתו ואזיל

" : "     ,  "     , "  "    ('  "  " אך  (  א הרמ עם הדין להלכה ברורים ך הש שדברי שאף וכתב ך והש א הרמ דברי הביא א ק ס ז ע סימן משפט  ובשער

 "  ) "  "  "    "   " וחכמי        א הרשב בשם ן והר א והרשב ש הרא דברי והביא מטעמיה ולא א רמ כהרב עיקר נראה דינא לענין מקום  מכל

  "  , "  "  "    ,         " הכא)  כן ואם וכתב מ ובחו ע באה א הרמ דברי והביא אדם לשום הנאה באה כשלא ערב בדין שנחלקו ן והרמב  הצרפתים

הנאה                      שום לחבירו דאין כיון כן אם ערב מדין אלא מתחייב השני דאין לן קיימא דאנן כיון ביחד השמירה שקבלו בשנים  נמי

אלא           ...            חייב אינו שלוו דשנים לן קיימא דאנן כיון כן ואם אדם לשום הנאה מטיא דלא כיון ערב מדין מתחייב אינו  מהשמירה

           " ערבות            שייך אי דדינא ספיקא דהוי כיון לזה זה ערבים דאינן א רמ הרב פסק יפה בחנם השמירה שקבלו בשנים כן אם ערב  מדין

:          ." שכר           לשומר חנם שומר בין שחילק עוד שם ועיין הראיה עליו מחבירו דהמוציא המוחזק מיד מוציאין ואין גונא האי  בכי



מטיא"     ...                 דלא חנם בשומר כן שאין מה פיו על לחבירו הנאה דמטיא כיון עלמא לכולי חייב שמירתו על שכר שמקבל  בפקדון

." ערב       מדין חייב אינו כלום לחבירו הנאה

שהוא                    מפני דוקא הוא לים מנה דזרוק שהפטור שאול המגן של החידוש להו לית משפט והשער אפרים שהמחנה מבואר  והנה

       "  "   ,         , כרחך   ועל ערבות בזה שייכת שאכן הסוברים ך והש א הרמ אבל כלל שטות של ענין אינו דידן נדון דהא שטות של  ענין

            ,     , בענין      אלא לים מנה זרוק של הפטור שייך דלא שאול כהמגן דסוברים טעמם גופא דזהו אולי לים מנה לזרוק דמי דלא  סוברים

                ,     , ליה  נפיק דקא בהא לשומר הנאה כאן יש דאכן יצחק והנחל בשמים הראשי סברת נביא דלהלן מוכרח זה אין אבל שטות  של

. "  " א           והרמ ך הש של טעמם שזהו אפשר כן ואם הוא מהימנא דאיניש קלא

        , " ישאר            ולא שמקבל ממה נהנה המקבל שאין שכל י ש הערך סברת ממש היא משפט והשער אפרים המחנה סברת לכאורה  והנה

,           ,         , לבעליו  להחזירו שסופו שומר היינו להשואל לתתו שסופו שליח והיינו אדם ליד הנאה בא לא מקרי זה הרי בידו  הממון

      , כהמחנה              ודלא בשומר כאן הדין הוא פטור לים מנה זרוק דאמר למאן אף ערב דין שייך שבשליח הנתיבות לדעת  ולכאורה

      ,            . הנתיבות   דעת להבין צריך באמת דהנה לים מנה לזרוק דדומה כאן יודה הנתיבות דאף לומר יש ואולי משפט והשער  אפרים

,(        )        ,  " שאול    כהמגן סובר דהנתיבות נראה דלא כתבנו וכבר זו בנתינה אדם לשום הנאה באה דלא נכונה י ש הערך טענת  דלכאורה

          , יכול            אינו שבפועל אף לידו הנאה באה מקרי גופא זה לו למוסרו מנת על הדבר את קבל ששלוחו שכיון היא שסברתו  ואולי

.  "   ,       , בזה   ע צ ואכתי בשומר ולא בשליחות רק שייך וזה עדיין בו להשתמש

    "  " :       ('   " לזרוק"   (  הדמיון ידעתי ולא ע צ ודבריהם משפט והשער אפרים המחנה דברי דחה ח אות ג ע סימן בשמים ראשי ת  ובשו

      '    ('  " כשואל     (      להיות חנם שומר דמתנה יוחנן לר ליה סבירא א ד צ הפועלים את השוכר פרק סוף מציעא בבבא והא לים  מנה

        . קלא           עליה דנפיק במה גמורה הנאה דמיחשב הרי נפשיה ומקני גמר דהימנותא קלא עליה דנפיק הנאה בההיא בעלמא  בדברים

  ('  )          . תשובת      הביא ל סימן שומרין בהלכות בעצמו אפרים מחנה בעל שהרב עוד ולא בזה הערב ישתעבד לא ומדוע  דהימנותא

נוטל"                       שהוא והשכר הבית הבעל של כליו על חנם שומר רק הוי לא מקום מכל הבית בעל אצל שכר שנוטל אף דמשרת ך  מהרש

      ( "  ) "     . נער         ששכר ראובן המחבר כתב בסופו ו שט סימן ע בשו הנה זה ובכל שמירה שכר ולא ועבודתו פועלתו שכר עבור רק  הוא

.' כו                       חייב בדבר קנין היה שלא פי על אף בביתו הנער בהיות שיפסיד מה כל לו לשלם עליו לסמוך שמעון לו ואמר  לשמשו

   .          " שלא          שכן ומכל הבית בעל של כליו על חנם שומר רק אינו ך מהרש דלדברי הנער נזקי על ערבותו על שמעון נתחייב  ואמאי

.     " לים                 מנה כזרוק דהוי ל הנ משפט והשער אפרים המחנה לדעת ערבות בזה שייך דלא בידים הנער שיזיק מה על שמעון  יתחייב

    .          "  " שומר      דכל כרחין ועל ערב מדין מתחייב לא לים מנה דבזרוק ליה סבירא ש והרא ש הרא מתשובת הוא המחבר דברי  ומקור

       "     ," לשיטת        מהם סתירה דאין באופן אחר בענין ש הרא דברי פירש ושוב דהימנותא קלא עליה דנפיק לידיה הנאה באה  מקרי

."      ...    "    , לים    מנה לזרוק דמי דלא העיקר מקום מכל אבל העלה מקום ומכל משפט והשער אפרים המחנה

  , שפיר                  דהא לים מנה בזרוק ופוטרים לאדם הנאה שיבא להמצריכים אף שמירה על ערב דין דיש בשמים הראשי שסובר  הרי

, "   )       .       , ז       ע סימן ריש יצחק הנחל גם בקיצור העיר וכן לים מנה בזרוק כן שאין מה דהימנותא קלא עליה דנפיק במה השומר  נהנה

.     ( אפרים    המחנה דברי על לעיל שאול המגן וציינו

,          ( "   "  ) " חנם       שומר בעד ערב לדין הנער בשביל שערב במי ז שט סימן ע בשו המובא ש הרא תשובת נדון דימה בשמים הראשי  והנה

        ,            " לעיל    שתמהנו וכמו כלל כן נראה לא אבל הבית בעל של כליו על חנם שומר רק הוא דמשרת שפסק ך המהרש דברי מכח  ובא

        ,     " לים   (       מנה דזרוק דהפטור יסודו את מזה והוכיח לים מנה זרוק לדין ש הרא תשובת נדון לדמות רצה הוא שגם שאול המגן  על

,                 ,( " הבית      בעל נכסי על חנם שומר אלא ואינו השמירה על שכר מקבל אינו שהנער בכך דמה ל וכנ שטות של בענין דוקא  שייך

.           ,      , זה        של ערבותו ידי על זו לעבודה נתקבל הוא והרי לידו הנאה באה מקרי ושפיר עבודתו על שכר מקבל הוא הרי סוף  סוף

. " ש             הרא מדברי ליסודו שאול המגן הוכחת אזלה בשמים הראשי לדברי גם מקום ומכל

, משפט                   והשער אפרים המחנה כמו סובר מילואים האבני שגם הביא אפרים המחנה על משה ברכת שבהערות לי הראו  ושוב

     " :('  "  "  )     . המגיד      הרב דכתב בהא למידק ואיכא ו ק ס ט כ סימן מילואים האבני לשון וזה יצחק והנחל בשמים הראשי סברת  ודחה

  "   "  "           "     " כתב  וכן ט רצ סימן מ ח ע בש פסק וכן ערבים להו הוה ביחד פקדון שקבלו דשנים ן הרמב בשם מלוה מהלכות ה כ  פרק

                 '   "   " עליו"  שיתחייב חנם לשומר הנאה זו ומאי דעת בן והנאת זכיית מפני אלא מתחייב לא ערב דהא א סעיף ז ע סימן מ בח א  הרמ

      ( " במאי            (  כשואל להיות חנם שומר במתנה ד צ דף הפועלים פרק וכדאיתא הנאה נמי ליה הוה חנם דשומר לומר ואין  הערב



        " הנאה            היה דאם הנאה חשיב לא ודאי דזה ש ע נפשיה ומשעבד גמר מהימנא דאיניש קלא עליו דנפיק הנאה בהאי  בדברים

אלא                    מהימנא דאינש קלא עליו דנפיק הנאה בהאי שכר שומר דהוי דין בית שמינהו באפטרופוס שאמרו כמו שכר שומר  ליהוי

הזהב                     פרק ובתוספות הנאה הוי לא חנם שומר סתם אבל כשואל בפירוש עצמו דמחייב היכא אלא הנאה חשיב דלא כרחך  על

              '   '   "  ( " נפשיה(  משעבד הנאה ובהאי לו שהשאיל העולם סבורים כשואל שמתחייב כיון התם נמי אי כו יוחנן ר אמר ה ד ח נ  דף

.                   . דעת" לבן הנאה מטא דלא כיון הערב משתעבד למה כן ואם הנאה חשיב לא דעלמא חנם דשומר ומבואר ל עכ

"  "           "  " ש        ע ן בר והובא משתעבד נמי לים מנה בזרוק ליה דסבירא לשיטתו ן והרמב ן הרמב בשם הוא המגיד בהרב הדין עיקר  והנה

"                  "   " ז"  ע סימן בפשיטות סתם היכא כן ואם הכריע ולא מתחייב אם לים מנה בזרוק הדיעות שני הביא פ ש סימן מ בח א  והרמ

                " ובשומר     דעת לבן הנאה דלימטי בעי משתעבד דלא לים מנה בזרוק ליה דסבירא למאן דהא ערב ל דה יחד פקדון שקבלו  בשנים

שכתבנו     ... וכמו הנאה ליכא חנם

  ...           "    " כן    ואם בהדיא שהתנה אלא בסתם הפקדון בקבלו מיירי דלא הוכיח ושם ז כ סימן בתשובותיו א הרמ כדברי נראה  ולכן

כשואל                   להיות חנם שומר מתנה טעמא ומהאי הנאה איכא דבזה כשואל להיות חנם שומר ובמתנה כשואל להיות שהתנה  מיירי

   [ ] ( הנאה             ( בהאי לו שהשאיל שהמשאיל העולם סבורין כשואל להיות דכשמתנה שם תוספות שכתבו וכמו הנאה בהאי קנין  בלא

                    " שיהיו   בהדיא התנו אפילו כן אם הנאה ליכא סתמא חנם בשומר אבל דעת לבן הנאה מטא ליה הוה כן ואם ש וע נפשיה  משעבד

     [ ] ...  "   " כשואל            להיות התנו לא אפילו משמע ז ע בסימן א הרמ דמסתימת אלא דעת לבן הנאה מטא דלא כיון מהני לא  ערבים

" " ע  צ ולכן

 , ודלא                  כשואל להתחייב במתנה אלא הנאה נחשב אינו הוא מהימנא דאיניש קלא עליה דנפיק דהא מילואים האבני שסובר  הרי

"    ,            . רמי    בגמרא איתא דשם תמוה לכאורה הוא הזהב בפרק התוספות מדברי כן שהוכיח מה אולם יצחק והנחל בשמים  כהראשי

את       [    ...]        השוכר ורמינהי משלם אינו שכר נושא וההקדשות והקרקעות והשטרות העבדים תנן לרבה חמא בר יוסף רב  ליה

לו          ...            נותנין שבוע שכיר שנה שכיר חדש שכיר שבת שכיר היה הזרעים את לשמור התינוק את לשמור הפרה את לשמור  הפועל

 ," והקשו      ...               מידו בשקנו יוחנן רב אמר וכן מידו בשקנו ששת רב אמר הכי ליה אמר עליו שבת אחריות לפיכך שבת  שכר

                " אמר " ומשני בדברים מתנה במאי ופריך באונסין להתחייב כשואל להיות חנם שומר מתנה תנא הפועלים דבפרק ת וא  התוספות

בעי                       מאי כן אם נפשיה ומשעבד גמר ליה מהימן דקא הנאה בההוא מידו קנו לא תימא אפילו אמר יוחנן ורב מידו בשקנו  שמואל

                 " העולם  כסבורים כשואל שמתחייב כיון התם נמי אי בקנין בלא נפשיה משעבד לא משבועה אפילו דפטור דהכא ל וי  קנין

            " במתנה      אלא הנאה בההיא אמרינן דלא השני מהתירוץ הוכיח מילואים האבני והנה נפשיה משעבד הנאה ובההיא לו  שהשאיל

)    ,            , בקצות  עצמו מילואים והאבני אופן בכל הנאה בההיא דאמרינן מבואר הראשון התירוץ לפי לכאורה אבל כשואל  להתחייב

,       "   ,      ( "    " אהדדי   פליגי התירוצים ששני בדבריו מבואר מ ש ובסימן התוספות של התירוצים שני הביא מ ש סימן וריש א רצ סימן  סוף

. ע" וצ

בדרך       ונאבדה סחורה לו שישלח לחבירו האומר

גאון    האי רב תשובת

"    "   "    "     , "   '   ' ך  (    בש בקיצור וגם ז נ מחודש ו קע סימן סוף מ חו יוסף בבית והובא ד כ סימן ב שער ד חלק צדק שערי הגאונים  בתשובת

            :  . "    " ( "  " לשותפך  כתוב לראובן שמעון ליה ואמר הים במדינת שותף ליה אית ראובן ודשאילתון ל ז גאון האי רב ג מ ק ס  שם

        , בהדי           ושדריה מידעם ההוא וזבן לשותפיה ראובן וכתב מעסקא לך דמשדר מאי בהדי לי ולישדריה פלוני מידעם לי  דיזבון

               ,   , אבודיה  לי גרמת דאת מידעם ההוא דמי לי לשלומי מחייבת לשמעון ראובן ליה קאמר והשתא ספינתא וטבעא דראובן  עיסקא

  , מאי         דינא התם ביד מידעם ההוא דמי משתאר הוה לאו דאי

           :      , וברשותיה  הוא לדיליה מידעם ההוא דמשתדר דמעידן שמעון עליה קביל אי תנאיהון לפום מילתא בהאי דדינא חזינא  הכין

             ,   , שמעון     מיחייב בים וטבע לותיה דאיכתב הכין כי דשדריה דראובן שותפיה משתבע וכד נתחייב כבר אזיל מיניה מתניס ואי  קאי

       ,   ,      : תביעה     ראובן מן דתבע הוא מיתבע דאמרינן מתחייב לא אנפשיה אחריותא קבל לא ואי דראובן שותפא דמשתבע מה  בדמיו

      .      , בההוא        הגורם דחייב לגרמא דאמי ולא מימרא בהאי ממונא פסקינן ולא מיניה יתיה זבין מאטי דכד שותפא ליה  דלישדר

". הנה.   עד גרמא



  , דשם                   דכמו שליח ידי על הפרה את לו שישלח להמשאיל השואל באמר השואל בפרק המשנה לדין ממש דומה זה דין  ולכאורה

           , נתן         ראובן של כששותף מיד הלוקח שמעון שמתחייב כאן הדין הוא השליח ליד הפרה את המשאיל כשנתן מיד השואל  מתחייב

,      ,             , כאן    גם שייכות שתיהן הלא שליחות משום נפרשו אם ובין ערבות משום המשנה טעם נפרש אם ובין השליח ביד הסחורה  את

.            , לא         או דעת בן ישראל ביד שלח אם בתשובה נזכר ולא שליחות בר הוא השליח אם דוקא שייכת ששליחות אלא

     '          "  "  "  " ( "  "  " שקנה (  שתיכף כיון תמוה והוא כו מלשלם פטור לו הזכיר לא אם אבל עד ג מ ק ס ך ש עיין ג מ ק ס ו קע סימן  ובנתיבות

    [ "      ,        " מטעם [ ראובן קנה הסחורה י והב האי רב מלשון היפך ראובן בעבור הקונים הם ושותפו שמעון ובנתיבות ך בש  שמעון

ממון              ...       להוציא לו ציוה ראובן הרי המשלח על האחריות פלוני ידי על שלח כאומר הוי לשלחו לו שצוה וכיון  שליחות

לא                     דאז הסחורה על רווחים יתן והוא שיקנה לו שציוה דמיירי לומר וצריך יתחייב לא תיתי ומהיכי פיו על והוציאו  השותפות

,      ."        " בדבריו         ערבוב קצת יש ולכאורה בהדיא האי רבינו בשם זה סימן סוף י בב הוא וכן מאחריות פטור הכי ומשום כשליח  הוי

   " ,       ,"    " , לו     ציוה ראובן הרי ערבות מדין עליו שבא משמע ושוב שליחות מטעם ראובן קנה שליחות מדין לחייבו כתב  דמתחילה

        ,       ." פשוט      הוא הרי בעבורו לקנות לו שציוה דכל נמי הכי דאין מסקנתו מקום ומכל פיו על והוציאו השותפות ממון  להוציא

.     , באחריותו,             חייב אינו אז ממנו הוא יקנה כך ואחר עצמו חשבון על שיקנה לו כשציוה אבל דחייב

     " :        ( " שביקש"   (   בראובן למעשה שאלתו דבר על שליחות משום הוא כאן החיוב שטעם הבין ח קל סימן תנינא אהרן זקן ת  ובשו

              , לצורך     שמביא הסחורה עם יחד אחד בוואגאן ויביאם ראובן עבור גם וואגאן שליש יקנה עבורו תבואה לקנות שבנסעו  משמעון

  '      ...        , פוד,      מאות ג ראובן לצורך גם והביא זה לו לעשות ראובן לבקשת נתרצה שמעון הסחורה בקבלת לו ישלם והמעות  עצמו

          , אם,         כי לקבל הספיק ולא לקבלה ראובן התחיל שכבר לאחר הסחורה כל נשרפה הקונה שמעון לבית הסחורה ובבוא  דגן

"...      "    , מי    על הסחורה הפסד אחריות ת כ שואל ולכן נשרפו והמותר פוד ארבעים

   ,[    ]    ,      , לחייב      כתב ושוב מהם אחד נביא ולהלן טעמיו שם עיין ערבות כאן שייך שלא והעלה ערבות בדין אהרן הזקן דן  ומתחילה

               " : ראובן  גם קנאה התבואה שמעון שקנה דתיכף שליחות מטעם באחריותן ראובן דחייב פשוט הדבר באמת אבל שליחות  מדין

 , וכן            ...      שנשרף הוא המשלח דשל וממילא מעות נתן לא והמשלח שלו במעות התבואה שמעון כשקנה ואפילו שליחות  מטעם

      "  "   "    ... " שמקבל        בפירוש כן לו שאמר דמיירי ג מ ק ס שם ך הש שכתב ומה י הב שהביאה גאון האי רב בתשובת להדיא  הוא

   ,        ,        , שמעון  שקנה דתיכף בפירוש אחריות עליו שיקבל צריך אין ובאמת כן לומר אפשר דאי הנתיבות תמה כבר עליו  האחריות

         "      , הסחורה      על רווחים יתן והוא שיקנה לו שצוה שמיירי ך הש לדברי שמיישב שם ועיין שליחות מטעם ראובן גם קנאה  הסחורה

" שנשרף              הוא ושלו באחריות שחייב ודאי שליח שעשאהו היכי אבל כשליח הוי לא ואז

,       ,    , לים            מנה מזרוק שנא דמאי והקשה אהרן כהזקן ודלא ערבות משום הוא האי רב שטעם שנקט שאול מהמגן הבאנו לעיל  והנה

  ,         . הערנו            וכבר כלל ערבות לשון הזכיר לא האי רב והנה שטות של בענין אלא לים מנה דזרוק הפטור שייך דלא מזה  והוכיח

  .          , נאמר         ואולי לים מנה זרוק לענין הוכחה שום בתשובתו רואה ואיני בהשואל המשנה לדין ממש דומה הוא שלו הדין  שעצם

הזקן                    (  אבל גוי וכמו שליחות בר שאינו מי ידי על בשלח אף כן דהדין משמע שהביאו והפוסקים האי רב של לשונם  דמסתימת

   "      ,        ,( לא      בדרך שכשנאבדה י ש הערך כסברת נאמר ואם ערבות משום הוא שהטעם מוכח כן ואם כן סובר אינו כרחך על  אהרן

                 , דברי     פי על שליחות בר שאינו בשליח אף לחייב הפוסקים סתמו דאיך שאול המגן קושית יקשה אזי אדם לידי הנאה באה  מקרי

. "  ,          , ע  וצ ספק הוא היותר לכל לים מנה זרוק דין והלא האי הרב

" א  הרשב תשובת

"   '   "   "  '   "   "     ,'    '  ) " ג"  קפ וסימן א סעיף ב קפ סימן א וברמ ד מחודש ג קפ סימן מ חו יוסף בבית והובא ו אלף סימן א חלק א הרשב ת  ובשו

                  " (' משטה  לומר יכול אינו זה שלקחם שאחר בהם עמך שותף ואהיה אלו בגדים קח לחברו שאמר בראובן השיב עוד ד  סעיף

מעות                        מתן בשעת כערב דהוי בך אני משטה לו שיאמר עד לו עשה דבר זה ואי שוויה דשליחא חלקו יפרע כרחך ועל בך  הייתי

 ,         ." וכמו             שליחות משום הוא החיוב עיקר אם לדון ויש ערב ואני לו תן כשאמר הייתי משטה לומר יכול ואינו קנין בעי  דלא

      ,"...  "   ,    ,"  " " רק  היא דבריו בסוף דכוונתו ואולי כערב דהוי שסיים וכמו ערבות משום או שוויא דשליחא א הרשב  שהתחיל

 "  ( "  ) "  .        , יכול       לא כתב ב קפ בסימן א והרמ הוא שליחות מדין החיוב עיקר לעולם אבל בך הייתי משטה לטעון יכול דאינו  להוכיח

)   "   .       ,      " סימן    יעקב בית ת בשו אבל שליחות משום הוא הטעם שעיקר ומשמע ערבות מדין כלום הזכיר ולא כשלוחו דהוי בו  לחזור

  "        "    " :       ( אלף" סימן א הרשב דברי המה לחזור יכול שאינו שכתב ע שו בהגהות הרב דברי ערבות משום הוא החיוב שעיקר הבין ז  קט



     ] " לא'            ...   שאין בדבר דערב שם שהזכיר ם הרמב ולסברת ערב מדין לו דנשתעבד משום לחזור יכול שלא טעמא מבואר ושם  ו

  "      " )    ... "    "  [ שיתבאר   כמו ם הרמב על החולקים לשיטת אזיל א ורמ הדברים שקצב איירי א הרמ דכתב הדין ל צ מתחייב לא  קצבה

  "   ] .     "( ומשיב            שואל ת שבשו אמת הן בזה שהאריך שם ועיין שקצב דאיירי כתב ולא זו סחורה קח לו דאמר כתב הכי  משום

            ,      ( "   '   ' לו(  שאין דבר של החסרון כאן שייך שלא הוא דבריו תורף אבל יעקב הבית על לחלוק האריך ה מ סימן א חלק ד  מהדורה

 " ('  "  "  )  [. המשלח,              ואלו ג ק ס ב קפ סימן ובנתיבות ערב מדין הוא החיוב שיסוד יעקב הבית של ההנחה עיקר על השיג ולא  קצבה

לו                    שציוה כמו המשלח בשם עצמו במעות וקנה והלך ידע לא והשליח עדים בפני אפילו השליח בפני שלא השליחות  שביטל

מנה                     בתן כמו פיו על ממון הוציא דהשליח כיון מעותיו להשליח להחזיר חייב עמך ואשתתף במעותיך וקח לך לו שאמר  המשלח

 ,              " כגון        שליחות מדין לחייבו שאין במקום אף ערב מדין לחייבו שיש דעתו שגם הרי ערב משום דחייב לים מנה זרוק או  לפלוני

,           ('  "  ) "     . השטאה   לטעון שאין הוכחה רק ולא הטעם עיקר היא שערבות ו ק ס שם א מהגר קצת משמע וכן השליחות את  שבטל

. שם    הקדשים בכסף ועיין

   ,         , " שכתב       מה וכעין שליחות מדין הסחורה את המשלח שקנה כוונתו אם א הרשב שכתב השליחות בענין לדון דיש  ובאמת

     , השליח"             שהוציא שמה שכוונתו או דידיה בנדון אהרן הזקן שכתב וכמו השואל בשביל בהפרה זכה שהשליח בהשואל ד  הראב

    ,     "     , מעותיו      את מוציא שהמלוה ערבות בגדר משפט והשער ם הרשב שכתבו מה וכעין המשלח של בשליחות היתה מעותיו  את

 ,    "         ,     . שהכל   בערבות וסיים בשליחות א הרשב שהתחיל מה שפיר שאתי לומר נוכל אז השני כהצד נפרש ואם הערב של  בשליחותו

. הוא  אחד

.        ,          " לים    מנה זרוק של החסרון כאן ואין האבוד במקום הניחה לא ומעולם קיימת עדיין הסחורה הרי א הרשב בנדון מקום  ומכל

   ,   ,        "    " מדבריו  דמשמע אלא שנביא וכמו בדרך הסחורה שנאבדה דידיה בנדון אף לחייב א מהרשב ראיה הביא ם המהרשד  אבל

.   , שנבאר        וכמו ערבות מדין ולא שליחות מדין הוא שהחיוב שהבין

" ם  המהרשד תשובת

       " ( "  "  "   "   , "   " ) " דבר"  לשמעון שכשיעשה שמעון עם התנה ראובן שאלה ג מ ק ס ו קע סימן ך הש וציינו ו ק סימן מ חו ם מהרשד ת  בשו

לו                      שיתחייב כדי הדבר אותו לשמעון ראובן שעשה וקודם גמור בחיוב זהובים וכך כך שמעון לו שיתן לו צריך היה אשר  אחד

המעות                   אותם בעד לומר רצוני לחשבונך יהיה הסחורה שזאת רצונך לראובן ואמר שמעון ליד מה סחורה בא המעות  שמעון

וענה                     ובשמך בעדך פלוני לעיר וילך כלום לך חייב איני שעתה פי על אף עמך שדברתי הדבר אותו כשתעשה לך  שאתחייב

לו                      הודה אשר בעלמא דברים רק הנזכר ראובן מיד קנה ולא פלוני לעיר ושלחה הסחורה שמעון עשה אז אומר אתה בטוב  ראובן

שאל                    אשר הדבר אותו עשה שכבר לו נתחייב אשר המעות משמעון ראובן ושואל הנכסים נאבדו כזאת לעת ועתה דוקא  בפיו

מידו                   קנה לא שהוא אומר וראובן פרוע היה וכבר ראובן לחשבון היה שנאבדה הסחורה שאותה טוען ושמעון מאותו  שמעון

לא                     הוא שיטפל בלתי שלחה בעצמו והוא מאומה לו שמעון חייב היה לא הסחורה עשית בזמן ואז לשמו הסחורה אותה  שהיה

אותו                     שעשה בזמן כך אחר לו נתחייב אשר המעות לו חייב עדיין ולכן שלחה אשר העיר לאותה בשליחותה ולא הסחורה  בעשית

: השמים             מן כפול ושכרו מי עם הדין רבינו יורינו ממנו שאל אשר הדבר

היה ...    ..                שמעון כן שמעון מעשה לעשות שליח ראובן שהיה שכמו נראה שכבר והטעם פטור ששמעון נראה העיון אחר  תשובה

והוא          ...           פלוני למקום בשבילי סחורה קח לשמעון ראובן יאמר ואם קנין צריך אין דשליח לן וקיימא ראובן מעשה לעשות  שליח

   "  " אלף                ...   סימן בתשובה ל ז א הרשב וכתב בי חוזרני מעות לך נתתי ולא משכתי לא כך אחר לומר יכול ראובן אין שליחותו  עשה

יפרע'                      כרחו ועל בך הייתי משטה לומר יכול אינו זה שלקחם ואחר בהם עמך שותף ואהיה בגדים קח לחברו שאמר ראובן  ו

                    " כתב    הכי ואפילו בעלמא דברים אם כי היה ולא משך ולא קנין נטל ולא מעות נתן לא דזה קמן הא כ ע שוייה דשלוחו  חלקו

                ' רצונך"     שמעון שאמר או לשמעון וכך כך עשה ראובן שאמר לי דמה דידן בנדון הטעם והוא כו יפרע כרחו שעל א  הרשב

... "     .. "  " ל              ...    ז האי רב תשובת מ בח י בב מצאתי אך ודאי אחד הכל כן ראובן והשיב וכך כך לי ותתן בשבילך וכך כך  שאעשה

עליו                    ושמקבל הסחורה בעד שמתחייב ברור הדבר שיהיה שצריך אלא כלל קנין צריך שאין שאמרנו מה כל אמת היות  מוכחת

               ' למקום    הסחורה ובהגיע וישלחנה פלונית סחורה לו שיקנה רק כיון שלא ולומר לפרש איפשר אם וכו שעה מאותה  האחריות

לי                      נראה כן ואם ויפטר התובע ישבע ביניהם שבועה עסק יהיה ואם הראיה עליו מחבירו המוציא ודאי הא לו קנויה יהיה  פלוני

כן                     ואם שלי תהיה הגיע וכאשר מקום באותו שם הסחורה שתלך רק אחריות קבלתי לא אני ראובן שאמר שאיפשר דידן  בנדון



     " דידיה                דבנידון שהעלה שם ועיין הדרך או הים אחריות ראובן קבל לא מקום מכל כנזכר קנין בעי לא דשליח נימא  אפילו

  . בתחילת                 והנה הנתבע שמעון מיד ממון להוציא דאין וממילא הוא ספק הפחות ולכל אחריות עליו קבל שאכן הלשון  משמעות

"      " א   "            הרשב תשובת את כשהביא וגם קנין צריך אין דשליח לן וקיימא ראובן מעשה לעשות שליח היה שמעון ד כתב  דבריו

.        ,   " שליחות          מדין הוא החיוב דעיקר דדעתו ונראה ערבות בענין א הרשב מדברי כלום הזכיר ולא שליחות של הלשון רק הביא

" י     ש והתשורת מלכיאל הדברי תשובות

             " ( "   ' כחפצו"   (  לו שלח והלה סחורה לו שישלח רחוק במקום לסוחר אחד שכתב דבר על א רכ סימן ה חלק מלכיאל דברי ת  בשו

הרשום                  המשקל את למלאות כדי אבנים שם והניחו מהסחורה קצת שנגנב נמצא ועתה הסוחרים כמנהג נאכנאהמא ידי  על

 .            " הנה       בזה דעתי לדעת וחפץ הלוקח או המוכר ההפסד את יסבול מי ת מעכ ונסתפק הברזל מסלת מהנהגת שמקבלים  בקוויט

   "   " לשלוח            ...   כשצוהו דאף א קכ סימן מ ח ועיין הסחורה לשלוח צוהו שהלוקח כיון לשלם שחייב פיו על כמוציא הוי  לכאורה

    "   "  ( " או     ...          (  לבקרן כלים בלוקח ו קפ סימן מ ובח ח פ דף בתרא דבבא כהא הוי דידן דבנדון לומר יש אכן שלוחו הוי נכרי ידי  על

    . אף                  הלא דידן ובנדון שם בנתיבות ועיין מוכר של הוא הנאה כל כי כלוקח אינו אפיה על דרמי דבזבינא חמיו לבית  לשלחן

לו           ...           קרי לבקרו או חמיו לבית לשלחה כלי בלוקח ורק יקחנה לא מגרעת בה ימצא אם הלא הלוקח ליד הסחורה  כשתגיע

גם                     דידן בנדון כן שאין מה המוכר בדעת ולא בדעתו תלוי והקנין בהכלי תיכף משיכה שעושה לפי חריפא בזבינא תיכף  לוקח

חריפא                 ...     בזבינא דאף ונראה לידו שנשתלח מי קיבלו שלא זמן כל שלו המשלוח את לו שישיבו ולדרוש בו לחזור יכול  המוכר

לחזור                      יכולים ששניהם לעיל שכתבתי כמו זו שליחות ידי על קונה שאינו כיון הקונה על האחריות הוי לא כן גם דידן  בנדון

 "  "   "        " שאם.            ג מ ק ס שם ך בש והובא גאון האי רב תשובת בשם ו קע סימן יוסף הבית שכתב ממה דידן לנדון ראיה להביא ויש  בהם

ואף                   פטור הוא באחריותה יתחייב שראובן בפירוש התנה לא אם אזי בדרך ונאבדה סחורה לו שישלחו לכתוב צוה  ראובן

והוי                    כשלוחו דהוי לקנות כשצוהו היינו התנה בלא אף חייב לו ולשלוח עבורו לקנות סתם צוהו שאם שם כתב  שהנתיבות

לידו                ... שיבוא עד הסחורה קנה לא כן ואם משלו לו שישלח לו כתב הכא אבל באחריותו

   "       "    ...  "   "   "  " את[  לפטור יש ל הנ האי רב תשובת פי שעל ם הרשד שם וכתב שם ך בש והובא ו ק סימן מ חח ם במהרשד  וראיתי

]    ... [   ,      " דפטור  [     הדין בגוף אכן כתב ושוב דידיה בנדון באחריות הפועל את ם המהרשד שחייב במה שם ודן מאחריות  הפועל

   "             "   "  [ והכא    מחובו שנפטר א קכ בסימן לן קיימא פלוני ידי על שלח אמר אם בחוב דהא ע צ דבריו ד לענ אחריות עליו קבל  כשלא

הוי                      הסחורה ששלח כיון כן ואם הסחורה שליחות ידי על מקודם שכרו לקבל נתרצה הרי מקום מכל לו נתחייב לא שעדיין  אף

לומר                      יש הסחורה כשתגיע שישלם אמר ולא מחר לך ואשלם הסחורה לי שלח לו אמר אם סחורה בקונה ואף שכרו קבל  כאילו

לך                     ואשלם לפלוני מנה תן כאומר והוי לידו שתגיע טרם אף הסחורה לו כשישלח תיכף לשלם שהתחייב נראה כי לשלם  שחייב

               (' הרי     (  נאכנאהמא ידי על שישלח לו כתב דידן דבנדון דידן לנדון דמי ולא בזה ואקצר ו דף בקדושין כדאיתא ערב מדין  שחייב

."[  "   " ואקצר               ם דהרשד בהא ע צ ועדיין כזה דבר שאירע דעתו על אסיק ולא לידו הסחורה כשתגיע שישלם מפורש כתב

כשנתן                    מיד לשלם חייב שהלוקח הוא ביניהם כשההסכם דוקא אבל ערב מדין הלוקח את לחייב שיש מלכיאל הדברי שסובר  הרי

  .              , ראיתו     והנה לידו הסחורה כשתגיע אלא לשלם הלוקח נתחייב שלא דידיה בנדון כן שאין מה השליח ליד הסחורה את  המוכר

   , "     ,           ,   ' ראיה   יש אבל י ש הערך שחילק וכמו בשליח כן שאין מה בה ליהנות במנה זוכה המקבל ששם לדחות אפשר ו דף  מקידושין

      ,            ,   " ששלח   במוכר הדין הוא כן ואם ערב מדין מיד השואל נתחייב פלוני ידי על לי שלח שבאומר מציעא בבבא ן הר מדברי  לזה

.           ,         , הנתיבות    שכתב וכמו ערב דין שייך גוי בשליח אף הרי גוים הם מסתמא הברזל מסילת מנהלי שכאן ואף שליח ידי על  ללוקח

.    ,        " להלן      בזה ונדבר לים מנה זרוק בדין תלויה בשליחות שערבות י ש הערך שדעת ראינו כבר אולם

 ...           " ( "   '  ) " ופעם"   לו יצוה ראובן אשר למקומות ישלחם ששמעון משמעון ענבים קנה ראובן א קכ סימן ב חלק י ש תשורת ת  ובשו

                " שמעון     את ראובן בן ביקש הבאהן ואצל שם היה הוא וגם להבאהן הענבים שיעמוד לשמעון וצוה ל הנ ראובן בן בא  אחד

        " שלשה             על רק נאמע הנאך ועשה שמעון וטעה כ ר ושתים שלשים סך אחד כל ועל שוין מקומות לשלשה נאמען נאך  לכתוב

  ... : לפי                אמנם בנאכנאמע שנכתב מכפי המותר להחזיר רוצים אינם הענבים לוקחי וכעת הבאהן על אותם ונתן קראנע  ושתים

אלא          ...             שמעון מרשות הענבים משך לא ראובן בן דגם כיון זה ולפי הענבים בגוף קנין לו היה לא דראובן נראה השאלה  הציור

דאיתא                   כהא הוי אלא לראובן הענבים נקנו לא עדיין להבאבן והעמידן נתעסק שמעון רק להבאהן ענבים להעמיד לשמעון  צוהו

                  ' נקנו     לא נמי הכא כן ואם וממכר במקח וכן ערב מדין דמקודשת לך אני ואתקדש לפלוני מנה תן ז דף דקידושין קמא  בפרק



ונתחייב                      ראובן קנה לו שנשתלח מי זכיית ידי על דאזי להם לשלח בנו או ראובן שצוה מי לידי הענבים כשבאו אלא  לראובן

מחוקק                   בחלקת וכמבואר זוכה ליד עדיין הענבים באו דלא לראובן נקנה לא הבאהן אצל שמעון שהעמידן במה אבל  בדמיהן

       "     "  '      " דיש    הסלע על תן באמרה שכתב שם א הרמ מלשון משמע וכן ב ע ח דף דקידושין קמא פרק א רשב ובחידושי שמואל  ובית

       "   "  " אם        ...   דעות שני הביא לים מנה בזרוק פ ש סימן מ בחו א דרמ ואף דקידושין חומרא משום רק מדינא דאינו משמע  להחמיר

             "   " עד     דפטור במקל הכישה למשאיל שואל אמר דאם הא דכתב דקידושין קמא פרק ן בר הובא ן רמב אבל ערבות משום  חייב

ואם                    להחזירה משאיל דיכול במקל הכישה דשאני לך ואתחייב לים מנה זרוק כמו ערב משום מתחייב ולא השואל לרשות  שתבא

    "    "     '   " הביא        לים מנה בזרוק פ ש ובסימן חולק א הרמ הביא ולא דפטור ז סעיף מ ש בסימן המחבר סתם במקל דבהכישה כיון  כן

         "   " דנסתלקו       משום טעמא האי חייב במקל בהכישה ליה דסבירא ש הרא ואף ן הרמב כחילוק ליה דסבירא כרחך על  חולקין

     [" "   ] ( )      " יכול     והיה להבאהן הענבים עם שמעון לומר צריך אולי ראובן דבא הכא כן ואם שם ך הש שכתב כמו משמירתן  הבעלים

  "      "  "  " דאפילו            כתב מ ש סימן ובנתיבות כן פסקו ך וש ע וסמ א ורמ דמחבר כיון דדינא ספיקא הוי ולא ערבות משום בו לית  להחזירן

לחזור                     יכול שהיה כיון במקל הכישה שכן וכל ערבות משום בו דליכא דפטור לן קיימא לך ואתחייב לים מנה זרוק  באמר

   "    ,         " מודה".      שם דמחייב ן הרמב דאף אלא לים מנה זרוק בדין דידיה נדון תלוי שבעצם י ש התשורת שסובר מבואר הרי  וליטול

           , מנה           זרוק דין שייך שטות דרך כשאינו שאפילו שסובר מוכח והרי סלע גבי על תן לאומר ודומה להחזירן יכול שהיה מפני  כאן

. שאול    כהמגן ודלא לים

         , " כשצוה        ערב מדין הלוקח מתחייב ששפיר סובר מלכיאל שהדברי י ש והתשורת מלכיאל הדברי בין מחלוקת שיש  ונמצא

   ,      "   ,( מנה    (     לזרוק דדומה ערבות משום בזה שאין סובר י ש והתשורת כששלחו מיד שיתחייב היה כשההסכם הבאהן ידי על  לשלוח

        , "      . לי        שלח למשאיל שואל דאמר מהיכא שנא דמאי י ש התשורת דעת להבין וצריך וליטלן לחזור דיכול כיון ממנו גרע ועוד  לים

   ( "  "  "  )    ,        ,  ' במחלוקת    תלוי שזה א י ק ס מ ש בסימן הנתיבות כתב הרי גוים הם הבאהן של דהעובדים משום ואי דחייב וכו בני ידי  על

    ,             , דמפרש    למאן מקום מכל וגוי וקטן שוטה בחרש מהני לא שליחות מדין שהוא דמפרש שלמאן ואף זה דין בטעם  הראשונים

          "  "     . בחרש       מהני לא ערבות מדין שאף וכתב עצמו את סתר ד י ק בס שם שהנתיבות ואף באלו אף מהני שפיר ערבות מדין  שהוא

  "     .              , בזה  אזיל י ש שהתשורת דפשוט אלא הוא דעת בן דהא בגוי מהני דשם לדבריו שאף דייקנו כבר מקום מכל וקטן  שוטה

        "      " ערבות,      שייך לא לים מנה בזרוק שלהפוטרים וסובר כ ק בסימן הנתיבות על שחולק י ש בערך דבריו הבאנו דלעיל  לשיטתו

        "  "    , לשיטתם      דאזלי היינו ערבות משום הטעם מציעא בבבא א והריטב ן הר דפירשו והא השליח ביד החפץ ישאר כשלא  כלל

.          "        , דידיה      בנדון גם פוטר לים מנה בזרוק דפוטר דמאן י ש התשורת הכא פסק שפיר כן ואם חייב לים מנה דזרוק שם  שכתבו

                   , ישאר  שלא אף אדם ידי על לי שלח באומר מחייב לים מנה בזרוק הפוטר שאף הנתיבות כדעת שסובר אפשר מלכיאל  והדברי

.                , לים   מנה דזרוק הפטור שייך שטות של בענין דדוקא שאול המגן כדעת שסובר אפשר או השליח ביד החפץ

    ,     ,       " דהכישה       לן דקיימא כיון פטור מקום מכל הכא לים מנה בזרוק דמחייב למאן דאף י ש התשורת שהוסיף מה מבין איני  אולם

     [" "   ] ( )    "   , יכול    והיה להבאהן הענבים עם שמעון לומר צריך אולי ראובן דבא הכא כן ואם שכתב וכמו פטור תבא והיא  במקל

         ,       ," יכול     אינו שוב לכאורה הבאהן על שהניחם אחר הלא להבאהן הענבים עם שבא בכך דמה ערבות משום בו לית  להחזירן

       "     , את,        לו שישיבו ולדרוש בו לחזור יכול המוכר ש מלכיאל הדברי וכלשון להחזירן יכול כך אחר אף באמת ואולי  להחזירן

      "      , "    ," פלוני         ידי על לי שלח שבאומר ן הר כתב הלא סוף דסוף ע צ אכתי אבל לידו שנשתלח מי קיבלו שלא זמן כל שלו  המשלוח

    "     "  , משום          פטור במקל שהכישה ן הרמב סברת הביא עצמו ן והר וליטלה לחזור דיכול משום דפטור אמרינן ולא ערב מדין  חייב

 )      ,             , כתבנו   ולעיל טעם צריך גופא דזה ובאמת אדם ידי על לי שלח באומר זה מטעם פטרינן דלא כרחך ועל וליטלה לחזור  שיכול

            ,(       , לחזור  יכול מקרי לא אחר ביד עכשיו והחפץ מרשותו ששלחו דכיון ואולי לחרש פקח בין לחלק שייך ובאם בזה  קצת

.   "  , זה,          בכל ע וצ להבאהן כשמסרו דחייב הכא הדין הוא לכאורה כן ואם וליטלה

   ,           "  "    , במקל   הכישה ובין לדעתם דחייב לים מנה זרוק בין לחלק תירוץ עוד כתבו ן והר א דהריטב הבאנו דלעיל להעיר יש  ועוד

       "   ,         , ואתחייב  אמר אם חייב במקל הכישה שגם א בריטב ומבואר לך אני ואתחייב אמר דלא מיירי במקל דהכישה לדעתם  דפטור

     ,             , אף       הקונה חייב באמת אז לך אני ואתחייב אמר כאלו הוי דידן נדון דאם יוצא זו ולשיטה פיו על לאיבוד שהוציאה כיון לך  אני

         "     . ואף      לעולם פטור במקל דהכישה משמע המחבר לשון דמסתימת י ש התשורת סובר ואולי וליטלה לחזור יכול היה המוכר  אם

. " ן            הרמב כתירוץ דההלכה כרחך על כן ואם לך אני ואתחייב אמר אם



אהרן   הזקן סברת

           , ערבות           שייכת דלא דהא יוסף הבית של תירוץ הבאנו לעיל דהנה אלו בנדונים ערב דין שייך לא דאולי אחר טעם יש  ולכאורה

    ,              " מתורת   דלאו משום היינו וכך כך הבשר בעד לך אשלם טריפה תמצא ואם פרתך שחוט לחבירו באומר ש הרא דתשובת  בנדון

 " :          ( " )   "  . הכי       ובלאו דידיה בנדון גם ערבות שייכת לא זה שלפי כתב ל הנ אהרן זקן ת ובשו וממכר מקח דרך אלא לה נחית  ערבות

            ... " שייך            דלא גמור וממכר מקח שהיה דידן בנדון שכן כל זה ולפי י הב שכתב מה פי על ערב מטעם דידן בנדון לחייבו אין  נמי

 ,( "  )     "  "         ." וכבר  א הרמ וכלשון דוקא שליחות משום הוא ל הנ א הרשב בתשובת החיוב כרחך על סברתו לפי ולכאורה ערבות  בזה

,             , אלו        בנדונים ערבות שייכת שאכן סוברים והנתיבות יעקב שהבית הראנו כבר אבל האי רב תשובת את כן פירש שבאמת  ראינו

 ,           ,   " ואכתי       יוסף הבית של זו כסברא הלכה שאין סוברים דהם ואולי כן סוברים י ש והתשורת מלכיאל הדברי שגם מבואר  ולכאורה

. ע" וצ

סיכום

I("  ,  (  ) "  "  , "  : א         והרשב מחייבים מציעא בבבא ן והר א הריטב ן הרמב לך אני ואתחייב לים מנה זרוק באומר הראשונים  נחלקו

.  ( ) "  "   " פוטרים"  "   בקידושין ן ובר ן ברמב המובאים הצרפתים חכמי קצת ו ש והרא

II(   ,     "    ,      " שראינו"  פוסקים רוב שפטור לעיקר שנקט משמע ע באה שמדבריו ואף הכריע ולא הדעות שתי הביא מ בחו א  הרמ

 ,       .      . " והפעמוני       דפטור פסק שלמה של הים אבל לחם הערך הכרעת היא וכן מ בחו מדבריו וכדמשמע דדינא ספיקא דהוי  הסכימו

   )   "        ,  "    " דבריו    נפרש לא אם פטור דמדינא א הרמ דדעת דהבין נראה שמואל מהבית וגם גופא מ בחו כן הכריע א הרמ שגם כתב  זהב

.  "    "  "     .( לחייב    ד שמ ובסימן לפטור כ וק מ ש בסימנים סתם והנתיבות עזרה הפתחי שפירשם כמו

III( . "       ,   " אולם           י ש והתשורת המקנה הספר פסקו וכן דפטור מודה ן הרמב אף וליטלה לחזור שיכול סלע גבי על מנה תן  באומר

  " דמאן"                   מבואר ש מהרא וגם חייב משם ונטלה חזר כך אחר אם אפילו לו והלך הסלע על דבנתנו למימר דאיכא כתב א  הריטב

    "        . שאינו          בסלע דוקא מיירי ן דהרמב מחלוקת כאן דאין פירש מלואים והאבני סלע גבי על בתן גם מחייב לים מנה בזרוק  דמחייב

.       "   .      " משתמר   שאינו במקום לאיבוד שהניחו מיירי א הריטב וגם האבוד מקום שהוא בסלע מיירי ש והרא האבוד מקום

IV(,           , ערב           מדין בזה גם לחייב אפשר לים מנה בזרוק להמחייבים השליח ביד החפץ ישאר ולא שליח ידי על לי שלח  באומר

        "    ,     .(  ) "  " מדין   ורק ערבות משום בו אין בזה גם י ש הערך לדעת לים מנה בזרוק ולהפוטרים מציעא בבבא ן והר א הריטב כתבו  וכן

.       , ערבות   משום בזה יש הנתיבות ולדעת לחייבו אפשר שליחות

V(,( לים     (                מנה מזרוק עדיף שליח ידי על לי דשלח הנתיבות לדעת ידיהם על לי שלח או וקטן שוטה לחרש תן  באומר

    ,     ,   '    , דעת"       קצת ליה דאית בקטן מחייב המקנה ובספר בירושלמי הילא ר דעת וכן לים מנה בזרוק כמו בחרש פוטר א  הרשב

  )         ,    "    ,( בין(   מחלק ואינו וקטן שוטה חרש בדין סתירות יש הנתיבות ובדברי זה חילוק הביא י ש הערך וגם בחרש דמודה  ונראה

     "    ,      .( מיירי    בהשואל עצמה דהמשנה הוכיחו ח והב משנה והכסף בשלשתם לחייב סתם ישראל והתפארת מקום בשום לקטן  חרש

בקטן.

VI( ,          ,  "  "   , והנחל    לים מנה לזרוק דדומה משפט והשער אפרים המחנה ודעת דמתחייב ך והש א הרמ דעת חנם שומר בעד  ערב

 ,     ( אבל              ( הוא מהימנא דאיניש קלא לשומר ליה נפיק דקא בהא אדם ליד הנאה באה מקרי דשפיר סוברים בשמים והראשי  יצחק

.         . דחייב         שכר שומר בעד בערב מודה משפט והשער כשואל להתחייב כשהתנה דוקא שייך דזה סובר מילואים האבני

VII(   ,              " שהוא    כל אבל שטות דרך שהוא משום דוקא פטור לים מנה שזרוק חידשו שאול והמגן טאווריג ד גאב זיוו מענדיל  הרב

,      "   ,       , כוותייהו      דלא מוכח לחרש בתן א הרשב ומדברי מוכרחות אינן שאול המגן ראיות אבל עלמא לכולי חייב וממכר מקח  דרך

   .        "   ,   ,   ,  , בדעת   לעיין ויש כן סוברים אינם כרחך על שמואל והגידולי י ש הערך משפט השער אפרים המחנה הקצות עוזר והרב  וגם

  ,                  " אינו"  אבל שאול כהמגן דסוברים משום זהו אם לים מנה זרוק מדין פטרו ולא חנם שומר בעד בערב המחייבים ך והש א  הרמ

     . הנתיבות             בדעת לעיין יש וכן להשומר הנאה באה מקרי דשפיר יצחק והנחל בשמים כהראשי סוברים שהם דאפשר  מוכרח

        ,  (  ) " שמואל"      הגידולי שכתב כמו סוברים דאינם כרחך ועל להלכה דזולשפט בסוגיא א הריטב דברי את שהביאו סופר ם  והחת

   )       ,        " הנתיבות  דהביא דמהא אלא שאול כהמגן דסוברים משום זהו אם לים מנה בזרוק דמחייב לשיטתו דוקא הם א הריטב  דדברי

.     ,( זה       בכל לעיין ויש כן נראה לא עוזר הרב דברי את



VIII(                    ונאבד קנין עדיין עשה לא אבל כשתשלח לשלם לך אני ואתחייב שליח ידי על דבר איזה לי שלח למוכר קונה  באומר

  ,(    )      " בזה,        ואזיל להחזירו כשיכול ממנו וגרע לים מנה כזרוק דהוי פוטר י ש והתשורת ערב מדין מחייב מלכיאל הדברי  בדרך

      .          ,('   " ) " כאן   שייך דלא סובר אהרן והזקן לים מנה לזרוק דומה דאינו פשוט שאול המגן ולדעת ד אות ל הנ י ש בערך  לשיטתו

. ערבות                מתורת ולא וממכר מקח בדרך כשנחית ערבות שייכת דלא יוסף הבית שכתב מה לפי ערבות


